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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
Написання контрольних робіт є важливим етапом в 

підвищенні знань студентів по дисципліні. Метою 

написання контрольних робіт є: вивчення, аналіз, оцінка і 

систематизація опанованої літератури, а також розміщення 

її в роботі згідно з планом, що поглиблює знання по 

конкретній проблемі, допомагає виробити у студента деякі 

навички (уміння) працювати з літературними джерелами, 

вірно аналізувати, узагальнювати, тлумачити 

законодавство, вивчений матеріал.  

Згідно з запропонованим варіантом контрольної 

роботи студент підбирає літературу з переліку джерел, який 

є в навчально-методичних матеріалах, а також в науковій 

бібліотеці. 

З підібраними джерелами літератури слід 

ознайомитись і вибрати з них ті питання, які необхідні для 

написання контрольної роботи. 

Потім слід скласти план контрольної роботи і згідно 

з цим планом викладати підібраний матеріал. 

Джерелами для написання контрольної роботи 

повинні бути: 
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1. Нормативні акти. 

2. Судова практика. 

3. Спеціальна література (монографії, 

підручники, навчальні посібники, статті журналів, 

збірників, газет). 

Кожен студент в контрольній роботі відповідає на 

теоретичні питання та розв’язує одну задачу, що зазначена 

у його варіанті. Рішення задачі повинно бути мотивованим 

і грунтуватись на відповідних нормативних актах, з 

зазначенням статті, пункту, частини, в окремих випадках, 

коли це випливає зі змісту задачі, необхідно користуватись 

постановами Пленуму Верховного Суду України. 

Номер варіанту контрольної роботи повинен 

відповідати порядковому номеру у журналі групи.  

Виконується робота державною мовою, із 

застосуванням правової термінології. При використанні 

цитат їх потрібно брати в лапки і робити зноски, в яких 

точно вказувати з якого джерела вони взяті в такому 

порядку, наприклад: 

1. Про охорону праці: Закон України від 

14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 

№ 49. – Ст. 668. 
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Іншина, І. М. Шопіної. – К.: Правова єдність, 2009. -  
456 с. 

22. Трудове право України у запитаннях та відповідях: 
Навчально-довідковий посібник / За ред. В.В. 
Жернакова. – Х.: «Одіссей», 2008. - 664с. 
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8. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Х.: 
Консум, 2002. 

9. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: 
Монографія. – Львів: Видавничий центр Львів. Нац. Унів-
ту імені І.Франка, 1999.  

10. Трудове право України: Навчальний посібник / За ред. 
П.Д. Пилипенка. – К.: “Істина”,  2005. 

11. Трудове право України: Збірник нормативно-правових 
актів / Упоряд. П. А. Бущенко, І. А. Вєтухова. – Харків, 
2001. 

12. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. 
Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К., 2000. 

13. Трудове право України: Курс лекцій. / За ред. Л.П. 
Грузінової, В.Г. Короткіна. – К.: МАУП, 2003. 

14. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное 
пособие / Под ред. Жернакова. – Харьков, 2000. 

15. Трудовое право России. / Под ред. Проф.Полякова А.С. – 
СПб., 1993. 

16. Сыроватская Л.А. Трудовое право. Учебник. – М.: 
«Высшая школа», 1995. 

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
06.11.92 № 9 “Про практику розгляду судами трудових 
спорів”.  

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 
грудня 1999 №13 „Про практику застосування судами 
законодавства про оплату праці”. 

19. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 
грудня 1999 №14 „Про судову практику в справах про 
відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, 
установам, організаціям їх працівниками”.             

20. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 5-те 
вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 375 с. 

21. Кодекс законів про працю України: Науково-
практичний коментар / За ред. О.О. Погрібного, М.І. 
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2. Про Основні напрями розвитку трудового 

потенціалу в Україні на період до 2010 року: Указ 

Президента України від 03.08.99 №958/99 // Урядовий 

кур`єр. – 1999. – 19 серп. – № 155-156.  

3. Про впорядкування застосування контрактної 

форми трудового договору: Постанова Кабінету 

Міністрів від 19.03.94 №170 // Зібрання постанов Уряду 

України. – 1994. – № 7. – Ст. 172. 

4. Про практику розгляду судами трудових 

спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України 

від 06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і 

нормативних актів, арбітражної і судової практики. – 

1998. – №38. 

5. Прокопенко В.І. Трудове право України: 

Підручник. – Х.: Фірма "Консум", 1998. – С.__. 

6. Науково-практичний коментар до 

законодавства України про працю // Б.С. Стичинський, 

І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – С. 

___. 

7. Жернаков В. Правове регулювання праці: 

співвідношення трудового і цивільного права // Право 

України. – 2000. – № 7. – С. 35. 
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Обсяг контрольної роботи – до 5-7 друкованих 

аркушів (14 шрифт, інтервал – 1,5) або 8-12 рукописних. 

Використаних джерел – не менше 3. 
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Основна література 
 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: 
підручник. – К.:Юрінком Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: 
підручник. – К.: Знання, 2008. 

3. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: 
підручник. – К.: Вікар, 2004. 

4. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: 
підручник. – К.: Знання, 2001. 

5. ЗУ «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасних випадків на 
виробництві» - К.: Основа, 2007 

 
Рекомендована література 

 
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: 

Вікар, 2003.  
2. Гусов К.Н. Толкунова В.Н. трудовое право России. – М., 

1999. 
3. Законодавство України про працю: Нормативні акти / 

упорядник і науковий редактор В.Вакуленко – К., 1999. – 
Т. 1-3. 

4. Кодекс законів про працю України з постатейними 
матеріалами / За ред. В.М.Вакуленка, О.П.Товстенка. – К., 
2000. 

5. Кодекс законів про працю України з постатейними 
матеріалами / Упоряд. О.П.Товстенко; Наук. ред. 
Е.Ф.Демський. – К., 2000. 

6. Науково-практичний коментар до законодавства України 
про працю / В.Г.Ротань, І.В.Зуб, Б.С.Стичинський. – 8-е 
вид., доп. і перероб. – К.: Видавництво А.С.К., 2007. 

7. Молодцов М.В. Головина С.Ю. трудовое право России: 
Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2003. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 
чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", 
"незадовільно").  

«2» - відсутність письмової підготовки, незнання базового 
матеріалу, понятійного апарату, відсутня орієнтація в 
законодавчій базі, відсутність осмислення практичних 
завдань; 

«3» - «задовільно» - розуміння базового матеріалу, 
понятійного апарату, мінімальна орієнтація в лекційному 
матеріалі та законодавстві, розуміння практичних завдань, 
тобто  знання ключових теоретичних понять та положень із 
законодавства; 

«4» - «добре» - знання базового, лекційного та навчального 
матеріалу, володіння понятійним апаратом, а також вміння 
застосування законодавства¸ розуміння практичних 
завдань, основних теоретичних понять та положень із 
законодавства; 

«5» - «відмінно» - вміння аналізувати та системазувати 
базовий, лекційний, законодавчий та навчальний матеріал, 
чітке володіння понятійним апаратом, орієнтація в 
наукових підходах, навички розв’язання практичних 
завдань з посиланням на норми законодавства. 
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ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

Варіант 1 
Теоретичні питання: 

1. Предмет трудового права. 
2. Зміна істотних умов праці. 
3. Преміювання працівників. 

 
Практичне завдання: 
По закінченню строку тимчасової роботи Макуха 

був звільнений з роботи з посиланням на п.2 ст.36 КЗпП 
України. Не погодившись із цим звільненням, Макуха 
звернувся до районного суду з позовом, посилаючись на те, 
що КЗпП України не передбачає такого прийняття на 
роботу, як тимчасовий договір, тому і припиняти за такою 
підставою не повинен. 

Чи допущені порушення закону при прийнятті на 
роботу і звільнені? Аргументуйте свою точку зору. 

 
Варіант 2 

Теоретичні питання: 
1. Особливості методу правового регулювання 

трудових відносин. 
2. Підстави припинення трудового договору, їх 

класифікація. 
3. Гарантійні виплати і доплати. 

 
Практичне завдання: 
При укладанні колективного договору на 

автотранспортному підприємстві на вимогу дирекції було 
включено положення про те, що особи з ненормованим 
робочим днем зобов’язані щоденно з’являтись на роботу за 
30 хвилин до початку роботи для підготовки робочих місць 
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і залишати їх пізніше на 30 хвилин для того, щоб 
перевірити, як робітники залишають свої робочі місця. 

Чи вправі сторони включати в зміст колективного 
договору такі положення? Який зміст колективного 
договору і з яких розділів він складається? 

 
 

Варіант 3 
Теоретичні питання: 

1. Система трудового права і система трудового 
законодавства. 

2. Розірвання трудового договору з ініціативи 
власника. 

3. Поняття трудової дисципліни та методи її 
забезпечення. 

 
Практичне завдання: 
Після домовленості про прийняття Фещенка на 

посаду інженера, уповноважений власником орган 
підприємства зажадав від нього трудову книжку, паспорт, 
диплом про освіту, характеристику з попереднього місця 
роботи, довідку про забезпеченість житлом. 

Фещенком були подані всі ці документи, крім 
характеристики, яку він зобов’язався подати протягом 
тижня. Уповноважений власником орган допустив 
Фещенка до роботи, але попередив, що коли він протягом 
тижня не подасть характеристику, угода про укладення 
трудового договору буде розірвана. 

Такої характеристики Фещенко не подав, бо 
керівник з попереднього місця роботи відмовився її видати. 

Які документи може вимагати власник або 
уповноважений ним орган при прийнятті на роботу? Які 
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Практичне завдання: 
На одному з державних підприємств в 

колективний договір було включено такі положення: 
А) у випадках різкого погіршення фінансового 

становища заводу і скорочення чисельності працюючих 
надурочні роботи проводяться без згоди профкому і без 
обмеження кількості годин; 

Б) робоча зміна триває 12 годин із компенсацією 
переробки премією або додатковою відпусткою на вибір 
працівника; 

В) при негативних наслідкахатестації посадовий 
оклад працівникові може бути зменшено до мінімальної 
заробітної плати на період до наступної атестації; 

Г) члена профспілки не може бути представлено 
до звільнення за скорочення штату і переведено з одного 
робочого місця на інше або з одного підрозділу до іншого 
без згоди профкому. 

Чи відповідають закону такі положення 
колективного договору? 
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Варіант 19 
Теоретичні питання: 

1. Контракт як особливий вид трудового договору. 
2. Правове визначення поняття оплати праці. 

Структура і функції заробітної плати. 
3. Колективні переговори та порядок укладання 

колективного договору. 
 
Практичне завдання: 
Токар Руденко під час робочої зміни виготовляв 

тягу для власної автомашини. При виконанні цієї роботи 
згорів електромотор станка, ремонт якого обійшовся в 980 
грн. Директор заводу підготував розпорядження про 
утримання із заробітної плати Руденка суми, що дорівнює 
його середньомісячній заробітній платі. Юрисконсульт це 
розпорядження не завізував, пославшись на те, що Руденко 
повинен нести відповідальність у межах повної суми. 

Чия позиція у даному випадку є правильною? Чи 
можна розпорядженням директора стягнути з токаря шкоду 
у розмірі його середньомісячної заробітної плати, а про 
стягнення решти шкоди звернутися з позовом до районного 
суду? 

 
 

Варіант 20 
Теоретичні питання: 

1. Трудовий договір про сумісництво. Обмеження 
сумісництва за законодавством України. 

2. Тарифна система та її елементи. 
3. Порядок вирішення індивідуальних трудових 

спорів. 
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правові наслідки наступають при неподанні Фещенком 
характеристики? 

 
 

Варіант 4 
Теоретичні питання: 

1. Відмежування трудового права від суміжних 
галузей права. 

2. Розірвання трудового договору з ініціативи 
працівника. 

3. Порядок вирішення колективних трудових спорів. 
 
Практичне завдання: 
Тракторист комунального підприємства Дьомін 12 

липня 2008 року прийшов на роботу в нетверезому стані. 
Директор комунального підприємства не допустив Дьоміна 
до роботи і дав розпорядження бухгалтерії утримати із 
заробітної плати Дьоміна вартість невиконаних у цей день 
робіт на суму 14 грн.  

Чи правильні дії директора комунального 
підприємтсва? 

 
Варіант 5 

Теоретичні питання: 
1. Функції трудового права.  
2. Припинення трудового договору за угодою сторін. 
3. Юридична відповідальність за порушення трудової 

дисципліни. 
 
Практичне завдання: 
До районного центру зайнятості звернулася 

Дроздова, 18 років, яка закінчила в цьому році середню 
загальноосвітню школу. Вона просила видати їй 
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направлення на навчання до інституту харчових технологій 
з денною формою навчання на умовах контракту. Вона 
заявила, що ознайомилась із законодавством і вважає, що 
державна служба зайнятості зобов’язана видати їй таке 
направлення і оплатити навчання, оскільки вона є особою, 
яка вперше шукає роботу, не має професійної освіти, а для 
таких осіб підходящою є робота, яка вимагає попереднього 
професійного навчання. 

Чи законні вимоги Дроздовой?Надайте їй правову 
допомогу із належним обгрунтуванням. 

 
Варіант 6 

Теоретичні питання: 
1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та 

види. 
2. Розірвання трудового договору в разі 

невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі. 

3. Загальна дисциплінарна відповідальність.  
 
Практичне завдання: 
Наказом директора виробничого об’єднання 

інженера відділу постачання Кроковського було 
переміщено у відділ перевезень на таку ж посаду. 
Кроковський від переміщення відмовивсяі звернувся до 
суду з позовом про поновлення його на колишній роботі.у 
позовній заяві він вказав, що відділ перевезень знаходиться 
на значній відстані від його дому, дорога займає одну 
годину, тоді як до попередньої роботи він добирався за 45 
хв. Крім того, на новому місці роботи у нього значно 
збільшився обсяг роботи, змінився її напрям, а заробітна 
плата на 20 грн менша, ніж на попередній посаді. Все це, на 
думку позивача істотно погіршує умови праці, а тому він 
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строком на 1 рік. Наступного дня Луковенко був 
звільнений з роботи за п.2 ст.40 КЗпП – невідповідність 
займаній посаді. 
Луковенко звернувся до суду і вимагав поновлення на 
роботі. У позовній заяві він пояснював, що він був 
затриманий працівниками ДАІ у вихідний день за кермом 
власного автомобіля, отже, трудової дисципліни не 
порушував; адміністрація не погодила звільнення з 
профкомом, не запропонувала йому іншої роботи. 

Дайте юридичну оцінку ситуації. Як повинен 
вирішити справу суд?  

 
Варіант 18 

Теоретичні питання: 
1. Випробування при прийнятті на роботу. 
2. Поняття і види відпусток. Щорічні відпустки, їх 

види і порядок надання. 
3. Поняття і сторони колективного договору. 

 
Практичне завдання: 
Громадянка Артюхова була зарахована на посаду 

гардеробщиці із заробітною платою 800 грн на місяць. 
Договір про повну матеріальну відповідальність із нею не 
укладався. Одного дня, під час роботи Артюхова залишила 
гардероб без догляду, внаслідок чого було викрадено 
пальто вартістю 300 грн.  

Який вид відповідальності може настатися у 
даному випадку? Чи могла адміністрація укласти з 
Артюховою договір про повну матеріальну матеріальність? 

Як може діяти адміністрація, якщо Артюхова 
відмовиться від укладання договору про повну матеріальну 
відповідальність. 
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2. Поняття надурочних робіт і порядок їх 
застосування. 

3. Гарантії прав працівників на охорону здоров’я на 
виробництві. 

 
Практичне завдання: 
Русин працював саксофоністом в оркестрі цирку. 

Після тривалої хвороби йому було встановлено діагноз 
„емфізема легенів”. Згідно з висновком медико-соціальної 
експертної комісії робота на духових інструментах йому 
була протипоказана. Оскільки Русин не вмів грати на 
інших інструментах директор цирку запропонував йому на 
вибір роботу вахтера, прибиральника, підсобного 
робітника.Після довгих сперечань Русин погодився 
працювати вахтером, але вимагав збереження його 
середнього заробітку, оскільки оклад вахтера був на 45 грн. 
меншим ніж оклад саксофоніста. Директор вказував, що 
такого не предбачено законодавством. Русин звернувся за 
консультацією до адвоката. 

Ви -  адвокат. Надайте Русину юридичну 
консультацію з цього питання.  
 

Варіант 17 
Теоретичні питання: 

1. Порядок укладання трудового договору. 
2. Правовий режим вихідних і святкових днів. 
3. Охорона праці та її правове регулювання. 

 
Практичне завдання: 
Водій лікарні швидкої допомоги Луковенко був 

затриманий працівниками ДАІ за кермом власного 
автомобіля в нетверезому стані, внаслідок чого його було 
позбавлено права на управління транспортним засобом 
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просить поновити його на попередній роботі, а також 
виплатити йому середню місячну заробітну плату в 
рахунок відшкодування моральної шкоди, якої він зазнав 
від несправедливих і незаконних дій адміністрації. 
Який вид зміни умов трудового договору мав місце? 
Який порядок переміщення працівника? 
Чим відрізняється переведення на іншу роботу від 
переміщення? 
Визначте правомірність такого переміщення та дайте 
юридичну оцінку діям директора виробничого об’єднання. 

 
Варіант 7 

Теоретичні питання: 
1. Загальна характеристика джерел трудового права. 
2. Розірвання трудового договору в разі 

систематичного невиконання працівником без 
поважних причин обов’язків, покладених на нього 
трудовим договором. 

3. Спеціальна дисциплінарна відповідальність. 
 
Практичне завдання: 
Назаренко був переведений на іншу роботу на 

один місяць. В наказі була визначена причина – 
надзвичайна виробнича ситуація. Але Назаренко 
відмовився від переведення. За це до нього було 
застосоване дисциплінарне стягнення. Оскільки і після 
цього він не почав працювати, директор видав наказ про 
звільнення Назаренка за п.3 ст.40 КЗпП. 

Чи правомірним є звільнення Назаренка? Які умови і  
порядок звільнення за п.3 ст.40 КЗпП? Ваша оцінка 
ситуації. 
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Варіант 8 
Теоретичні питання: 

1. Локальні нормативні акти як джерела трудового 
права, їх види. 

2. Розірвання трудового договору в разі вчинення 
працівником прогулу без поважних причин. 

3. Порядок застосування та зняття дисциплінарних 
стягнень, які застосовуються до працівників.  

 
Практичне завдання: 

Начальник цеху друкарні виявив дефект 
обладнання, що, на його думку може стати причиною 
аварії та тривалого простою виробництва. З метою 
запобігти аварії він заборонив експлуатацію обладнання, а 
для виконання необхідної роботи були залучені дві 
робітниці. Протягом місяця обладнання не було 
відремонтовано. Робітниці виконувати роботу відмовились. 
 Який вид зміни умов трудового договору мав місце? 
Який порядок переведення працівника на іншу роботу? 
Дайте юридичну оцінку ситуації. 

 
Варіант 9 

Теоретичні питання: 
1. Поняття і значення принципів трудового права. 
2. Розірвання трудового договору у зв’язку із появою 

на роботі в нетверезому стані. 
3. Поняття та загальна характеристика матеріальної 

відповідальності. 
 
Практичне завдання: 

Кравченко звільнився за власним бажанням. У день 
звільнення Кравченко на роботу не вийшов, копію наказу 
про звільнення та трудову книжку йому не було видано, 
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Варіант 15 
Теоретичні питання: 

1. Правові питання організації працевлаштування. 
2. Поняття та види робочого часу. 
3. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, 

заподіяну працівникові. 
 
Практичне завдання: 
Під час оформлення громадянки Заєць на роботу в 

ЖЕК двірником виявилось, що вона не зареєстрована у 
цьому населеному пункті. У зв’язку з цим директор ЖЕКу 
повідомив, що не має права прийняти Заєць на роботу. 
Тому, Заєць попросила видати наказ про оформлення на 
роботу її дочки Петренко, яка була одружена і проживала у 
згаданому місці, з тим, щоб фактично роботу виконувала 
сама Заєць і отримувала за це заробітну плату. Директор 
ЖЕКу погодився на таке і видав наказ про прийняття на 
роботу Петренко і встановив випробувальний термін – 6 
місяців. Заєць до своїх обов’язків ставилась недбало – 
невчасно прибирала сміття, а зимою – сніг. Через недбале 
прибирання снігу двоє перехожих покалічились – один 
зламав ногу, а інший отримав перелом руки. Зважаючи на 
скарги мешканців, директор ЖЕКу видав наказ про 
звільнення Заєць як такої, що не витримала випробування. 
Заєць не погодилась із звільненням і подала до суду про 
поновлення її на роботі та виплату їй заробітної плати за 
вимушений прогул. 

     Яке рішення має винести суд?  
 

Варіант 16 
Теоретичні питання: 

1. Поняття трудового договору та його відмежування 
від цивільно-правових угод. 
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Який порядок проведення зміни умов трудового договору в 
даній ситуації? 
Дайте юридичну оцінку ситуації. 

 
Варіант 14 

Теоретичні питання: 
1. Поняття, форми зайнятості та основні принципи 

державної політики у цій сфері. 
2. Порядок оформлення звільнення працівників та 

проведення розрахунків із ними. 
3. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 

працівників. 
 
Практичне завдання: 

Трощенко працювала бібліотекарем у дитячій 
бібліотеці. Наказом від 4 лютого 2002 року її було 
звільнено за ст.38 КЗпП України. Вважаючи звільнення 
неправильним, Трощенко звернулася з позовом про 
поновлення її на роботі, посилаючись на те, що 21 січня 
2002 року нею дійсно була подана заява про звільнення з 
роботи за власним бажанням, однак 28 січня вона 
захворіла, а після хвороби вирішила не звільнятися. 
Вийшовши на роботу після хвороби 7 лютого 2002 року 
Трощенко довідалася що її звільнено згідно поданої заяви. 
На заперечення Трощенко начальник відділу кадрів 
повідомив, що на її місце вже взяли нового працівника. 
Наказ про це вже підписано. Трощенко звернулася до 
адвоката за роз’ясненням її трудових прав. 

Який порядок розірвання трудового договору з 
ініціативи працівника? 

Чи включається час хвороби в строк попередження 
про звільнення за власним бажанням? Надайте Трощенко 
консультацію. 
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розрахунок не проведено. Прийти у відділ кадрів 
Кравченко відмовився тому, що йому трудова книжка не 
потрібна. 

Який порядок звільнення працівника за власним 
бажанням? Яким чином діяти бухгалтеру та начальнику 
відділу кадрів у даній ситуації?   

В які строки роботодавець повинен провести 
звільнення і розрахунок з працівником? Ваша оцінка 
ситуації. 

 
Варіант 10 

Теоретичні питання: 
1. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права. 
2. Розірвання трудового договору через нез’явлення на 

роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд 
внаслідок тимчасової непрацездатності. 

3. Підстави та умови матеріальної відповідальності. 
 
Практичне завдання: 
Коротич працювала бухгалтером протягом трьох 

років. Заробітна плата в неї становила 2 тис.грн. згодом, у 
зв’язку з ліквідацією підприємства Коротич була звільнена 
з роботи за п.1 ст.40 КЗпП. Вона звернулася до центру 
зайнятості для пошуку підходящої роботи і реєстрації її як 
безробітної. Їй запропонували роботу бухгалтера на 
одному із державних підприємств, розташованому в 
іншому районі міста. Дорога від будинку Коротич до 
підприємства займала 2 години; заробітна плата становила 
900 грн на місяць. Коротич від такої пропозиції 
відмовилася, вважаючи, що така робота не є підходящою 
для неї. Спеціаліст служби зайнятості вважав, що Коротич 
безпідставно відмовляється від роботи, а отже не має права 
отримати статус безробітної. 
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Проаналізуйте ситуацію. Яка робота згідно із 
законодавством України вважається підходящою для 
працівників. Надайте правову консультацію 
Коротич.   

 
Варіант 11  

Теоретичні питання: 
1. Працівники як суб’єкти трудового права. 
2. Припинення трудового договору у зв’язку із 

закінченням строку дії трудового договору. 
3. Види матеріальної відповідальності. 

 
Практичне завдання: 

Андрушко звернувся до суду із заявою про 
поновлення на роботі у зв’язку із звільненням його за п.2 
ст.40 КЗпП. Підставою для звільнення став висновок 
атестаційної комісії про низьку оцінку ділових, 
професійних, особистих якостей, що є несумісним із 
продовженням роботи за даною посадою. Крім того, на 
думку Андрушка, роботодавець суттєво порушив 
законодавство про працю, оскільки не вжив заходів щодо 
його працевлаштування. 

Ваша оцінка ситуації. 
 

Варіант 12 
Теоретичні питання: 

1. Роботодавці як суб’єкти трудового права, їх види, 
права та обов’язки. 

2. Розірвання трудового договору через одноразове 
грубе порушення трудових обов’язків керівником 
підприємства. 

3. Повна матеріальна відповідальність. 
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Практичне завдання: 
1. При прийнятті на роботу від Фоменка, який 

влаштовувався на посаду конструктора механізмів і 
агрегатів адміністрація ТОВ „Ілан” вимагала такі 
документи: 

- паспорт; 
- трудову книжку; 
- характеристику з попереднього місця роботи; 
- довідку про стан здоров’я; 
- військовий білет. 

Чи правомірна вимога адміністрації про пред’явленнґ 
Фоменком зазначених документів? Який порядок 
оформлення прийняття на роботу працівників? 

 
Варіант 13 

Теоретичні питання: 
1. Профспілки як суб’єкти трудового права. 
2. Розірвання трудового договору через вчинення 

працівником, який виконує виховні функції 
аморального проступку. 

3. Обмежена матеріальна відповідальність. 
 
Практичне завдання: 
У кінці робочого дня на будівельний майданчик 

прибуло дві машини з цеглою. Єдиний кран був на 
ремонті. Старший виконроб видав наказ, за яким усі 
робітники повинні почати розвантажувальні роботи. Двоє 
робітників відмовились від цієї роботи, оскільки вони є 
кваліфікованими робітниками і не повинні займатися 
розвантаженням. 
Чи мала місце зміна умов трудового договору? Якщо так, 
то який вид зміни трудового договору мав місце? 


