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ПЕРЕДМОВА 

 

Трудове право є самостійною галуззю права у системі права 

України. Враховуючи мету існування трудового права, його завдання 

та функції важко переоцінити значення цієї галузі для суспільства у 

цілому, та кожної людини зокрема.  

«Трудове право України» є нормативним курсом, який 

викладається студентам юридичних факультетів вищих навчальних 

закладів за спеціальністю 081 «Право».  

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Трудове право 

України» передбачає прослуховування курсу лекцій, участь у 

практичних і семінарських заняттях, виконання самостійної роботи.  

Практикум охоплює основні теми Загальної та Особливої 

частини трудового права України та включає наступні теми: 

Колективні договори та угоди. Зайнятість та працевлаштування. 

Укладення трудового договору. Зміна трудового договору. 

Припинення трудового договору. Робочий час. Час відпочинку. 

Оплата праці. Нормування праці. Гарантії та компенсації. Дисципліна 

праці. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна 

відповідальність. Охорона праці. Правове регулювання праці окремих 

суб’єктів трудового права. Трудові спори. 

Пропонований практикум призначений для проведення 

практичних, семінарських занять та виконання самостійної роботи, і 

укладений з метою забезпечення отримання студентами теоретичних 

знань у сфері правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з 

ними відносин, а також формування у них практичних навичок 

застосування правових норм, що регламентують ці відносини. 

При підготовці пропонованого видання укладачами було 

використано судову практику та іншу опубліковану практику 

застосування трудового законодавства. 
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ТЕМА № 1. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ 

 

Задача №1 

Директор підприємства наказом затвердив положення про мотивацію 

працівників до покращених показників праці та оприлюднив його 

серед працівників по електронній пошті. Голова виборного органу 

первинної профспілкової організації, прочитавши даний наказ, 

розіслав по електронній пошті повідомлення працівникам, що даний 

наказ слід розглядати як проект додатку до колективного договору і 

на зборах трудового колективу вони його розглянуть. Керівник 

юридичного відділу пояснив директору, що наказ є чинним, дане 

положення може бути а може і не бути в колективному договорі (за 

бажанням директора), і якщо директор бажає, щоб дане положення 

було самостійним локальним документом, то думка трудового 

колективу, профспілки може мати тільки рекомендаційний характер, 

а голову виборного органу первинної профспілкової організації 

можна провчити, оголосивши йому догану за введення в оману 

працівників підприємства та дії, які підривають авторитет 

керівництва підприємства. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №2 

Засновники Товариства у розмові із директором Товариства 

дізналися, що два роки тому директор підписав колективний договір 

із представниками трудового колективу. Обурені тим, що директор 

підписав договір, без відома засновників (та і зміст договору не 

сподобався) засновники подали позов до суду про визнання 

недійсним рішення загальних зборів Товариства, на якому був 

підписаний протокол, яким був прийнятий в цілому колективний 

договір, який був задоволений. Оскільки на підставі даного рішення 

суду в райдержадміністрації відмовилися скасовувати реєстрацію 

колективного договору, засновники подали новий позов про визнання 

недійсним колективного договору та скасуваня його державної 

реєстрації, мотивуючи тим, що директор підписав договір без 

попереднього затвердження загальними зборами учасників і визнано 

судом недійсним рішення загальних зборів. 



Тема №1. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ 

 

 

6 

Трудовий колектив, щоб не псувати стосунки із керівництвом, не 

заперечував проти позову, райдержадміністрація поклалася на розсуд 

суду.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №3 

Голова профспілкового комітету первинної професійної спілки 

Підприємства звернувся до територіальної інспекції праці із заявою, в 

якій просив дати оцінку правомірності дій адміністрації 

Підприємства по внесенню змін до колективного договору без участі 

і без згоди Профспілки (проект змін до колективного договору 

запропонувала адміністрація Підприємства, на зборах трудового 

колективу за дане рішення проголосували 87 відсотків від кількості 

працівників і на цих же зборах уповноважили працівника (не члена 

профспілки) підписати зміни до колективного договору від імені 

трудового колективу). 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №4 

При укладенні колективного договору власник вимагав включити в 

колективний договір умови, що працівники підприємства вправі 

поступати на роботу за умови, що ця робота за сумісництвом не 

завдає шкоди підприємству. На вимогу профспілки власник пояснив, 

що під шкодою він має на увазі роботу на підприємстві, яке випускає 

конкурентну продукцію. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №5 

Фізична особа – підприємець найняв 4-х працівників для розширення 

торгівлі. Працівники зазначили,що вони нічим не гірші працівників, 

які працюють у юридичних осіб і зажадали укладення колективного 

договору, в якому б була чітко визначена система бонусів за хороші 

продажі.  

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №6 

У положенні про відпустки, яке є невід’ємною частиною 

колективного договору Товариства, передбачено право на додаткову 

оплачувану відпустку тривалістю 3 календарні дні працівникам, які 

мають більше 10 років безперервного стажу в Товаристві. Коли 

працівник, який набув право на таку відпустку, звернувся із заявою 

про її надання, працівник відділу кадрів зазначила, що у поточному 

році відсутні кошти на оплату такої відпустки; на заперечення 

працівника, що ненадання відпустки суперечить трудовому 

законодавству, йому відповіли, що він не знайде в законодавстві таку 

відпустку, тому Товариство не може порушити  законодавство, не 

надаючи таку відпустку. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №7 

Між первинною профспілковою організацією та роботодавцем було 

укладено колективний договір, в умові якого зазначено право 

роботодавця при наявності економічних труднощів відправляти 

працівників у відпустку без збереження заробітної плати на термін до 

двох календарних місяців. Побережний, який при прийнятті на 

роботу був ознайомлений із колективним договором зауважив, що він 

не погоджується з такою нормою колективного договору, але щоб не 

створювати конфлікту в перший робочий день, підписався, що 

ознайомлений із колективним договором із припискою (із 

зауваженням). Коли через півроку його повідомили про те, що він 

місяць буде перебувати у відпустці без збереження заробітної плати, 

Побережний звернувся із позовом до суду. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №8 

Ринда був звільнений із посади начальника сторожової охорони. 

Незаконність відповідних дій роботодавця Ринда вбачає у тому, що 

він є членом профспілкової організації ТОВ «Вугільне сяйво» з 2009 

року і має гарантії, встановлені законом, а саме: неможливість його 



Тема №1. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ 

 

 

8 

звільнення (як працівника, обраного до профспілкового органу 

підприємства) без згоди Дніпропетровської територіальної організації 

профспілки робітників вугільної промисловості – вищестоящого 

органу. Роботодавець заперечив, що профспілковий комітет ТОВ 

«Вугільне сяйво» дав необхідну згоду на звільнення, а стосовно 

відповідного подання до Дніпропетровської територіальної 

організації профспілки робітників вугільної промисловості, то 

роботодавець на нього відповіді не отримав, а отже, вважає вжитих 

ним заходів достатніми, а звільнення працівника Ринди законним.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №9 

Первинна профспілкова організація неодноразово зверталася до 

ПрАТ «Вуаль» з вимогою надання документів, що містять 

інформацію про планові фонди оплати праці, копії стандартів 

підприємства, списки з розподілу премій з економії фонду оплати 

праці та електроенергії, біографічні дані працівників та відомості про 

їхню освіту, проте відповіді на запити не отримувала. Колективний 

договір Товариства передбачав обов’язок власника підприємства 

надавати за запитами виборних органів первинних профспілкових 

організацій підприємства інформацію про економічний і фінансовий 

стан підприємства з питань розвитку виробництва, заробітної плати, 

відпусток, вивільнення працівників і забезпечення їхньої зайнятості, 

трудових договорів і контрактів, охорони праці, житловим і іншим 

питанням у межах чинного законодавства й статистичної звітності. 

Первинна профспілкова організація направила подання ПрАТ 

«Вуаль» про усунення порушень Колективного договору шляхом 

надання первинній профспілковій організації інформації в повному 

обсязі, однак у наданні інформації роботодавцем було відмовлено. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №10 

Тімрязев пpaцювaв eкoнoмicтoм нa пiдпpиємcтвi. Пpи цьoму вiн був 

члeнoм двoх пpoфесійних cпiлoк, якi були нa дaнoму пiдпpиємcтвi. 

Кoли пocтaлo питaння пpo звiльнeння пpaцiвникa, влacник 
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пiдпpиємcтвa звepнувcя дo пpoфcпiлки зa згoдoю. Пpoтe, Тімрязев 

нaпoлягaв, щoб влacник звepнувcя caмe дo тiєї пpoфcпiлки, в якiй вiн 

був зapeєcтpoвaний paнiшe.   

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №11 

Джафаров у розмові із колегами по роботі випадково дізнався, що 

вони щомісяця отримують премію, передбачену колективним 

договором. Джафаров звернувся до відділу кадрів з вимогою, надати 

йому для ознайомлення колективний договір, на що отримав відмову. 

Працівник відділу кадрів зазначила, що при працевлаштуванні йому 

надавався колективний договір для ознайомлення, про що свідчить 

його підпис, а те, що в перший робочий день він неуважно прочитав 

колективний договір, не зобов’язує відділ кадрів надавати йому 

колективний договір кожного разу, коли він забажає його почитати. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №12 

Джуровський з 11 січня 2008 року по 15 грудня 2015 року працював в 

лісовому господарстві на різних посадах і був звільнений з роботи в 

зв’язку з виходом на пенсію. У колективному договорі господарства 

передбачалася виплата матеріальної допомоги в розмірі 

чотиримісячного окладу в зв’язку з виходом на пенсію працівника, 

який відпрацював на підприємстві аграрного сектору понад 15 років. 

Коли Джуровський звернувся до роботодавця з вимогою виплатити 

йому матеріальну допомогу, йому відмовили, мотивуючи тим, що 

господарство створене у 2004 році і виплати матеріальної допомоги 

будуть виплачуватися працівникам, які звільнятимуться не раніше 

2019 року. Крім того, в господарстві зараз фінансові труднощі, тому 

навіть якби вже був 2019 рік, то все одно допомоги їй не виплатили б. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №13 

Відповідно до умов колективного договору одноразова матеріальна 

допомога виплачується працівникам, які мають стаж роботи на 

підприємстві не менше 20 років і звільняються протягом першого 

місяця в зв’язку з виходом на пенсію. Лисенко, досягнувши 60 років 

вирішила скористатися встановленою законодавством можливістю 

вийти на пенсію з більш пізнього віку, щоб отримувати пенсію у 

підвищеному розмірі. У 65 років Лисенко оформила пенсію та через 

тиждень написала заяву на звільнення за власним бажанням. На 

запитання, чому їй не виплатили матеріальну допомогу, в неї стажу 

на підприємстві більше 30 років, їй пояснили, що вона б отримала 

допомогу, якби звільнилася протягом місяця при досягненні 60 років, 

адже право на пенсію вона набула саме тоді, а норма в колективному 

договорі передбачалася як заохочення працівників, які вже мають 

право на пенсію, звільняти робочі місця для молодших працівників. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №14 

Позивач звернувся до суду з позовом про заборону укладати 

колективний договір, мотивуючи тим, що станом на дату подачі 

позову на підприємстві діє дві профспілки, але одна профспілка 

ігнорує іншу і не бажає створити колегіальний орган для розробки 

нового колективного договору, натомість готує зміни до існуючого 

колективного договору, який був підписаний за три дні до дати 

реєстрації (легалізації) другої профспілки у відділі юстиції 

(спеціально, щоб встигнути підписати колективний договір до 

реєстрації другої профспілки). 

Відповідач (перша профспілка) заперечив позов, мотивуючи тим, що 

при внесенні змін і доповнень до колективного договору створюється 

відповідна комісія, кожен працівник, незалежно від приналежності до 

профспілки має право направити пропозиції, тому працівники другої 

профспілки не обмежені в сфері колдоговірної роботи. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №15 

В колективному договорі ПП «Журавель» передбачено механізм 

нарахування, виплати заробітної плати:зарплата встановлюється в 

доларах США та виплачується в національній валюті України з 

перерахуванням по курсу НБУ на останній день місяця, за який вона 

виплачується, але не нижче курсу, по якому виплачувалася заробітна 

плата за попередній місяць. Враховуючи стрімке знецінення гривні, 

на зборах власників ПП прийнято рішення про новий механізм 

нарахування із 02.03.2015 року заробітної плати (розмір окладу в 

гривнях визначається із розрахунку курсу валют НБУ станом на 

02.03.2015 року і є сталим). Ростомян не подобалися дані новації, але 

вона не хотіла мати конфліктні стосунки із керівництвом, та 

підшукавши у липні 2016 року нову роботу, при звільненні Ростомян 

вимагала здійснити їй перерахунок заробітної плати із 02.03.2015 

року по дату звільнення на колишніх умовах. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №16 

Відповідно до умов колективного договору сторони, які підписали 

колективний договір, повинні двічі на рік звітувати на загальних 

зборах трудового колективу про виконання колективного договору. 

Каптанець звернувся до Мокроусова - представника трудового 

колективу, який підписував колективний договір, з вимогою 

прозвітувати, бо півтора року вже не збирали зборів. Мокроусов 

повідомив Каптанця, що нічого неординарного не відбувалося, щоб 

збирати збори і розповідати, трудове законодавство не порушувалося, 

а якщо Каптанцю цікаво, хай почитає колективний договір, все 

виконувалося, і оскільки крім Каптанця, більше ніхто з працівників 

не виявив цікавості до колективного договору, через одного нього 

ніхто зборів збирати не буде, а почуту інформацію хай розцінює як 

персональне йому звітування. Каптанець написав скаргу до інспекції 

праці з вимогою провести перевірку та передати в суд матеріали про 

притягнення до відповідальності Мокроусова, як злісного порушника 

трудового законодавства. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №17 

Ковпак працювала півтора року на посаді провідного спеціаліста. До 

восьмого березня їй була виплачена премія у розмірі 1000 грн. Через 

місяць бухгалтер сказала Ковпак, що вона має повернути премію, 

оскільки відповідно до умов колективного договору їхньої дирекції, 

премія на восьме березня виплачується жінкам, які пропрацювали в 

Компанії не менше 2-х років. Ковпак, дізнавшись у працівниць 

головного офісу Компанії, що є ще колективний договір Компанії, 

який теж передбачає виплату премії жінкам до восьмого березня, без 

жодних умов щодо стажу роботи, відмовилася повертати премію, 

мотивуючи тим, що умови колективного договору дирекції 

погіршують її становище порівняно із законодавством, тому хай 

вважають, що вона отримала премію по умовах колективного 

договору всієї Компанії, а не їхньої дирекції, а якщо і далі 

вимагатимуть від неї повернення премії, то вона розкаже всім 

працівницям дирекції про те, що по умовах колективного договору 

Компанії також передбачена премія, тому працівниці дирекції можуть 

претендувати ще на одну премію. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №18 

Самусенко звернулася з позовом до суду про стягнення з роботодавця 

передбаченої колективним договором матеріальної допомоги при 

звільненні у зв’язку з виходом на пенсію в розмірі 5 окладів, яка їй не 

була виплачена у день звільнення, 20 липня. Представник 

роботодавця заперечив позов, мотивуючи тим, що 17 липня до 

колективного договору були внесені зміни, які були зареєстровані 25 

липня у виконкомі міськради, відповідно до яких в звязку з тяжким 

фінансовим станом не виплачуватиметься матеріальна допомога. 

Самусенко зазначила, що дані зміни не мають жодних юридичних 

наслідків, оскільки умовами колективного договору не передбачено 

процедури внесення змін до колективного договору. 

Ваша оцінка ситуації. 
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ТЕМА № 2. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

Задача №19 

Підлужний працював у ПАТ «Брокбізнесбанк» і по сумісництву 

працював у ПАТ «Банк регіонального розвитку». Після узгодження із 

керівництвом ПАТ «Брокбізнесбанк» дати звільнення з основної 

роботи (15.07.2016 рік) за угодою сторін, Пілужний подав заяву про 

звільнення з роботи за сумісництвом до філії ПАТ «Банк 

регіонального розвитку» за власним бажання (15.07.2016 рік), яку 

відправили поштою в головний офіс. Вказує, що це було пов'язано з 

тим, що не міг продовжувати цю роботу. 15.07.2016 року Підлужним 

було передано ПАТ «Банк регіонального розвитку» довіреність та 

печатку. Підлужний, будучи впевненим, що його звільнено у 

відповідності до норм трудового законодавства з дати зазначеної  у 

заяві про звільнення, звернувся до центру зайнятості населення і 

набув статусу безробітного і отримував допомогу по безробіттю. У 

квітні 2017 року Підлужний отримав повістку до суду, як відповідач. 

З позову стало відомо що він нібито подав до центру зайнятості 

населення неправдиві відомості і незаконно отримав допомогу по 

безробіттю. Позов був мотивований тим, що з роботи за 

сумісництвом Романов звільнений 20 серпня 2016 року, а з основної 

роботи 15.07.2016 року. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №20 

Петраускас в період отримання допомоги по безробіттю декілька 

місяців надавав послуги із залучення нових клієнтів банку «ДДД» та 

отримував за це винагороду по договору цивільного характеру. Коли 

в центрі зайнятості стало відомо про даний договір, Петраускасу 

припинили виплату допомоги і вимагали повернути отриману 

допомогу по безробіттю за період від початку дії договору цивільного 

характеру з банком. Петраускас заперечив, мотивуючи тим, що центр 

зайнятості працевлаштовує на роботу по трудових договорах, а він 

трудового договору не укладав; навіть якщо і прирівнювати договір 

цивільного характеру до трудового, то він може повернути тільки 

частину допомоги, яка дорівнює його винагороді від банку, а 
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оскільки винагорода була незначною і не кожен місяць, то сума 

повернення частини допомоги мізерна порівняно із сумою, яку 

вимагає повернути центр зайнятості. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №21 

Слюсар Рябов півтора року мав статус безробітного з виплатою 

допомоги по безробіттю. Коли він прийшов отримувати допомогу по 

безробіттю в черговий раз, йому було відмовлено в її виплаті з такої 

підстави, як невиконання ним обов'язку самостійно 

працевлаштуватись відповідно до рекомендації служби зайнятості. 

Рябов обурився і заявив, що він не зобов'язаний самостійно сприяти 

своєму працевлаштуванню, це обов'язок органів працевлаштування. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №22 

ПП «Маямі» звернулося до суду з позовом про скасування акту 

центру зайнятості про порушення законодавства при 

працевлаштуванні іноземного громадянина, оскільки вони 

правомірно використовували працю громадянина Казахстану, який 

отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні. 

Відповідач заперечив позов, мотивуючи тим, що зарахування на 

посаду відбулося 18 травня, а посвідка датована 18 травня, тобти 

прийняття на роботу мало бути не раніше 19 травня, тому мало місце 

прорушення законодавства і складання акту про порушення та 

нарахування штрафу правомірне. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №23 

Маньківську притягнули до адміністративної відповідальності за те, 

що вона не надала інформації для ведення колективних переговорів, 

через що у відділі відсутній колективний договір. Вона оскаржила 

постанову суду, мотивуючи тим, що інформація, яку вона не надала 

не є ексклюзивною і за бажанням її можна отримати у вищестоящому 
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органі, а колективний договір відсутній, бо керівництво не хоче, щоб 

він був. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №24 

Матеборчук звільнили у зв’язку із скороченням штатів. При 

зверненні до центру зайнятості Матеборчук серед інших документів 

надала копію посвідчення одержувача пенсії по інвалідності 2 групи. 

В центрі зайнятості звернули увагу, що роботодавець Матеброчук хоч 

і направив в десятиденний строк після вивільнення список фактично 

звільнених по скороченню працівників ( в т.ч. і Матеборчук), але не 

зазначив, що вона є інвалідом, та застосували штраф до роботодавця. 

Роботодавець оскаржив застосування штрафу мотивуючи тим, що 

дата звільнення Матеборчук 12 липня, а дата видачі посвідчення – 13 

липня. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №25 

Громадянка Козаченко з 20 липня набула статус безробітної 

відповідно до умов, визначених Законом України «Про зайнятість 

населення», та отримувала матеріальне забезпечення на випадок 

безробіття. Станом на 17 грудня в центрі зайнятості було 

зафіксовано, що Козаченко вподовж останніх 32 днів з дати 

прийняття рішення про наступне відвідування так і не з’явилася в 

центр зайнятості, окрім того, було виявлено, що вона виконує 

оплачувану роботу. Її реєстрацію як безробітної було припинено. 

Козаченко надала центру зайнятості трудовий договір укладений зі 

строком дії з 14 серпня року по 25 жовтня за яким вона здійснювала 

лише заміщення тимчасово відсутнього працівника. Центр зайнятості 

відмовив скасувати своє попереднє рішення. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №26 

Центр зайнятості припинив виплату допомоги по безробіттю Огієнко 

та зняв її із обліку в центрі зайнятості, оскільки Огієнко, на думку 

працівників центру зайнятості, надала недостовірну інформацію. 

Через півроку рішенням суду визнано незаконним та скасовано наказ 

центру зайнятості про припинення виплати допомоги по безробіттю 

та скасуванню реєстрації як безробітної Огієнко. На виконання 

рішення суду, центр зайнятості поновив Огієнко в статусі безробітної 

та наступним днем припинив їй виплату і зняв з реєстрації, 

мотивуючи в зв’язку із невідвідуванням тривалий час центру 

зайнятості. На пояснення Огієнко, що півроку тривав судовий процес, 

працівниця центру зайнятості роз’яснила, що оскільки Огієнко 

поновлена в статусі безробітної з дати наказу про скасування 

реєстрації, а статус безробітної передбачає не тільки права а і 

обов’язки, то є всі підстави не тільки реалізовувати права але і 

вимагати виконання обов’язків, які визначені для осіб, що мають 

статус безробітної особи. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №27 

Мамітько звернулася до суду з позовом, в якому просить розірвати 

безстроковий трудовий договір, укладений між нею та відповідачкою 

Горбатенко, зареєстрований в Яготинському центрі зайнятості та 

зобов’язати центр зайнятості знятицей договір з реєстрації, оскільки 

Горбатенкоприпинила свою трудову діяльність та не виходить на 

зв’язок. Мамітько направилаГорбатенко поштою заяву про 

звільнення, яка повернулася у зв’язку звідсутністю адресата. 

Оскільки їй невідоме місце знаходження Горбатенко, вона не 

можерозірвати з нею трудовий договір та працевлаштуватися. 

Мамітько звернулася до центру зайнятості із заявоюпро зняття з 

реєстрації трудового договору за відсутності роботодавця, учому їй 

було відмовлено, оскільки Центр зайнятості може зняти з 

реєстраціїтрудовий договір в разі звернення до нього обох сторін 

договору. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №28 

Безробітний Турицький, який не має професії та перебуває на обліку 

як безробітний більше шести місяців, вдруге відмовляється від 

запропонованих йому громадських робіт строком на два місяці. Свою 

відмову він поясняє тим, що такі роботи виконуються на 

добровільних засадах. Працівник центру зайнятості його попередив, 

що завтра він знов запропонує йому таку роботу і якщо він 

відмовиться, то йому припинять виплату допомоги по безробіттю. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №29 

Гуль звільнився з останнього місця роботи за власним бажанням 

відповідно до ст. 38 КЗпП. Через тиждень він звернувся до 

територіального органу Державної служби зайнятості з проханням 

виплатити допомогу по безробіттю одноразово для організації 

підприємницької діяльності та провести йому професійне навчання з 

провадження підприємницької діяльності. 

Територіальним органом Державної служби зайнятості було 

виплачено Гулю матеріальну допомогу, водночас у проведенні 

професійного навчання було відмовлено, оскільки, на думку 

працівника центру зайнятості, навчання основам провадження 

підприємницької діяльності за рахунок Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття 

не передбачено. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №30 

Васильєв після закінчення навчання у вищому навчальному закладі 

не зміг працевлаштуватись через значний рівень конкуренції на 

ринку праці та звернувся до центру зайнятості. Йому повідомили, що 

ВНЗ зобов’язаний працевлаштувати свої випускників та порадив 

звернутися до ректорату за направленням на роботу. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №31 

Федерація профспілок України звернулась у Міністерство соціальної 

політики з приводу того, що ТОВ «Шанс» надає послуги з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном і відомо, що ліцензії 

на ці дії ТОВ не має . Також ТОВ наймає працівників за кордоном 

для подальшої роботи в Україні, хоча як зазначено в установчих 

документах, має займатися лише освітою за кордоном. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №32 

Юзвишин був звільнений з підприємства за угодою сторін,тривалий 

час шукав іншу роботу та змушений був звернутися до центру 

зайнятості за місцем проживання його друзів, у яких він гостював і 

які йому порадили скористатись послугами центру зайнятості.Але 

там йому відмовили у зв’язку з поданням заяви до неналежного 

територіального органу та направили його за місцем реєстрації. За 

останнім місцем подання заяви, Юзвишина було зареєстровано як 

безробітного. Через 3 місяці Юзвишину було запропоновану посаду 

аналогічну тій, на якій він працював до звільнення із заробітною 

платою у розмірі 2 500 грн., що була втричі менша, ніж отримував 

раніше, тому Юзвишин відмовився від запропонованої вакансії. 

Рішенням центру зайнятості було припинено реєстрацію Юзвишина 

як безробітного у зв’язку з відмовою від підходящої роботи. 

Ваша оцінка ситуації. 
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ТЕМА № 3. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

Задача №33 

Слюсар Мусієнко, який працював на підприємстві за сумісництвом, 

не попередив роботодавця про те, що він звільнився з основного 

місця роботи. Цей факт з’ясувався випадково через сім місяців з 

моменту звільнення працівника. На вимогу директора надати 

письмові пояснення та пропозицію переведення Мусієнка на умовах 

трудового договору як за основним місцем роботи Мусієнко відповів 

відмовою.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №34 

До фізичної особи-підприємця Абабіна звернувся громадянин 

Григоренко з проханням прийняти його на роботу в якості технолога. 

Під час укладення трудового договору з’ясувалося, що Григоренко 

має статус внутрішньо переміщеної особи та в його трудовій книжці 

відсутній запис про звільнення з попереднього місця роботи. 

Григоренко пояснив, що він проживав та працював на території яка є 

тимчасово окупованою і зв’язатися з роботодавцем (теж фізичною 

особою-підприємцем) у будь-який спосіб неможливо. Абабін 

відмовив у прийнятті на роботу Григоренка. Останній вважає, що 

відмова є необґрунтованою. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №35 

21.09.2015 року прокурор Солом’янського району прийняв на посаду 

помічника прокурора Чалу, яка є його співмешканкою, з якою 

виховують 2-х спільних дітей. Дізнавшись про такий зв'язок 

Карпенко (якій відмовили у прийнятті на роботу помічником 

прокурора, як такій, що не пройшла за конкурсом) подала запит до 

прокуратури міста Києва про те, чи відомий їм  такий зв’язок. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №36 

Шавикін брав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади 

директора державного підприємства. Прочитавши в Урядовому 

кур’єрі №149 від 15.08.2015 року оголошення про результат 

конкурсного відбору Шавикін звернувся до відділу кадрів 

підприємства, щоб скоординувати свої подальші дії по укладенню 

контракту. Йому у відділі кадрів відповіли, що він невірно зрозумів 

публікацію, в газеті була опечатка, а контракт укладено із іншою 

особою. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №37 

Чебикін пройшовши співбесіду із начальником відділу написав заяву 

про прийняття на роботу на посаду провідного спеціаліста та віддав 

начальнику відділу. Пропрацювавши півмісяця і не отримавши 

авансу Чебикін звернувся до бухгалтерії і з’ясував, що наказ про 

прийняття його на роботу відсутній. Начальник відділу пояснив, що 

директор зараз у відпустці, а із заступником директора у нього 

напружені стосунки, тому він чекає директора із відпустки.  

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №38 

Товариство уклало із Босим трудовий договір із випробувальним 

строком 1 місяць. Через тиждень роботи Босому повідомили, що він 

не пройшов випробувального строку та віддали трудову книжку. 

Босий звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі та 

зазначив, що пройшов він випробувальний строк чи не пройшов 

можна стверджувати по закінченню строку, а його випробовували 

тільки тиждень замість місяця, як це передбачено в трудовому 

договорі. Таким чином, роботодавець порушив трудове 

законодавство і умови трудового договору, а тому його звільнення є 

незаконним. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №39 

Безруков прийшов на співбесіду до бюро перекладів для влаштування 

на посаду перекладача китайської мови. Безпосередній керівник 

провівши співбесіду був задоволений рівнем знань потенційного 

працівника та сказав, щоб той оформлявся у відділ кадрів і виходив 

на роботу. У відділі кадрів звернули увагу Безрукова, що у нього 

диплом бакалавра, а відповідно до посадової інструкції перекладача 

мови, затвердженої у бюро перекладів, перекладачем може 

працювати тільки особа з дипломом магістра. Тому вони не можуть 

укласти з ним трудового договору всупереч посадовій інструкції. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №40 

Каминін уклав трудовий договір та приступив до роботи 20 березня. 1 

квітня Каминіна ознайомили із наказом про звільнення, оскільки він 

не пройшов випробувального строку. Каминін зазначив на наказі, що 

не погоджується, оскільки при укладенні трудового договору 

випробувальний строк йому не встановлювався. Начальник відділу 

кадрів пояснила Каминіну, що в колективному договорі зазначено 

про обов’язкове встановлення всім працівникам випробувального 

строку 3 місяці, і він при прийнятті на роботу розписався, що з 

умовами колективного договору ознайомлений. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №41 

Громадянка Шинкаренко, відбувши покарання за вчинення вбивства, 

була реабілітована у зв’язку з вчиненням злочину іншою особою. 

Вирішила влаштуватися на роботу в ДП «Марія» на посаду швачки 3 

розряду. Шинкаренко відповідала всім вимогам ДП «Марія», але їй 

було відмовлено у прийнятті на роботу у зв’язку з відбуванням 

покарання в колонії суворого режиму. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 



Тема №3. УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

 

22 

Задача №42 

Випускниця ВУЗу Нікітіна вирішила влаштуватися на роботу до 

театру. Головний режисер театру допустив її до участі у репетиціях 

нового спектаклю, однак наказ про прийняття Нікітіної на роботу не 

був виданий.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №43 

Кравця загальними зборами учасників обрано директором ТзОВ 

«Заїнька» з 01.10.2016 року. 01.10.2016 року Кравець подав до 

органів фіскальної служби повідомлення про прийняття його на 

роботу за своїм підписом. Фіскальна служба виставила підприємству 

штраф, з огляду на те, що оскільки Кравець. самостійно підписав 

вказане повідомлення, відповідно повідомлення органів ДФС було 

здійснено вже після допуску Кравця до роботи. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №44 

Громадянина Італії Мауріньйо, було обрано загальними зборами 

учасника ТзОВ на посаду директора, що оформлено протоколом 

загальних зборів. На підставі вказаного протоколу, Мауріньйо видав 

наказ про вступ до обов’язків. Державний реєстратор відмовився 

провести зміни до реєстраційних документів, посилаючись на те, що 

директор наказом фактично призначив сам себе, а такий наказ має 

підписуватись власником підприємства, окрім того, відсутній дозвіл 

на працевлаштування іноземця. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №45 

Після призначення на посаду керівника департаменту соціального 

забезпечення Міністерства соціальної політики Дігтяря у його 

безпосереднього керівництва та керівника відділу кадрів виникли 

питання, щодо рівня його фаховості та досвіду у відповідній 

соціальній сфері, а саме, Дігтярь працював у сфері соціального 
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забезпечення у іншому міністерстві лише пів року. На це Дігтярь 

зазначив що розмір досвіду та рівень фаховості, що потрібен для цієї 

посади , ніде нормативно не визначений. 

Ваша оінка ситуації. 

 

Задача №46 

Директор стоматологічної клініки «Сантік» видав наказ, яким 

заборонив приймати на роботу родичів осіб, які вже працюють в 

клініці. На підставі цього наказу було відмовлено Дорофеєвій в 

прийомі на роботу медичною сестрою , оскільки її сестра працює в 

приймальні даної клініки. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №47 

В 2015 відбулися вибори на посаду ректора Чернігівського 

національного університету. За підсумками голосування було обрано 

народного депутата Соколова на відповідну посаду. Проте, деякі 

науково-педагогічні працівники та представники з числа студентів 

вимагають визнати обрання Соколова неправомірним, посилаючись 

на його депутатську діяльність у 2014 році, зокрема голосуванні за 

Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відповідальності за вчинення адміністративних 

правопорушень під час проведення футбольних матчів», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 

режимі». 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №48 

Завідувач фельдшерським пунктом Бакулінова бажає працювати за 

сумісництвом на посаді прибиральниці в приватній медичній клініці 

«Боровичок». Директор клініки не заперечував, але мав сумніви чи 

буде це законно. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №49 

Насонов був призначений на посаду директора ТзОВ «Гламур» 

загальними зборами учасників, про що в трудовій книжці зроблено 

відповідний запис на підставі наказу. Через півроку загальні збори 

учасників ТзОВ «Гламур» вирішили відкрити нову фірму і 

призначили за сумісництвом Насонова директором новоствореного 

товариства. При цьому, на вимогу Насонова зробити запис до 

трудовоі книжки про роботу за сумісництвом загальні збори ТзОВ 

йому відмовили, обгрунтувавши тим, що чинне законодавство не 

містить такої вимоги. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №50 

Директор ТзОВ «Стиль» відмовив  у прийняттіна роботу Мацюка 

посилаючись на його передпенсійний вік. Тоді Мацюк вирішив 

звернутися до державно інспекції з питань праці, яка здійснює 

контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення з 

проханням провести перевірку законності відмови у прийнятті його 

на роботу. 

Ваша оцінка ситуації. 
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ТЕМА № 4. ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

Задача №51 

Громадянка Бобул працювала касиром на підприємстві «Альфа».  З 

12 січня по 14 червня Бобул була на лікарняному в зв’язку з 

виявленням туберкульозу. Після виходу на роботу, вона дізналась про 

те, що її посаду було зайнято новим працівником, а Бобул було 

запропоновано зайняти іншу посаду на цьому ж підприємстві. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №52 

Харченко працював черговим електромонтером із режимом по 11 та 

11,5 годин у вечірню та нічну робочу зміну. Враховуючи 

неодноразові скарги на його роботу від майстра цеху, Харченка 

перемістили на роботу у денну зміну, що позначилося на його 

заробітній платі. Харченко не погодився із таким переміщенням, про 

що письмово зазначив на наказі про переміщення, але почав виходити 

на роботу тільки в денну зміну, побоюючись, що його можуть 

звільнити за прогул,я кщо він вийдек по новому графіку на роботу. 

Оскільки на його скарги щодо порушення його прав та вимоги 

повернути йому колишні умови праці роботодавець відповів 

відмовою. Харченко подав позов до суду, акцентуючи увагу на тому, 

що він пенсіонер, і тому має підвищений захист трудових прав, які 

були проігноровані роботодавцем. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №53 

Гордейчик працювала барменом-касиром в готельному комплексі 

«Афродіта». Наказом про зміну істотних умов праці роботодавець 

повідомив Гордейчик про перевдення її на посаду кухонної робітниці 

у звязку із зміною істотних умов праці. Гордейчик не погодилася, про 

зазначила письмово а також про те, що їй протипоказана робота на 

кухні, яка пов’язана із побутовою хімією, внаслідок чого у неї 

виникає алергія. Роботодавець зазначив, що бармен також слідкує за 

чистотою склянок і використовує для цього миючі засоби, але скарг 

на шкоду здоров’ю від роботи із миючими засобами не було. Тому 



Тема №4. ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

 

26 

Гордейчик має визначитись, чи переводиться на нову посаду чи 

звільняється. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №54 

Дахневич працювала бухгалтером, з метою економії коштів, їй 

запропонували по сумісництву на 0,25 ставки виконувати обов’язки 

касира. Через певний час для мінімізації витрат, посаду касира 

вирішили скоротити, до посадової інструкції бухгалтера включили 

повноваження касира, і повідомили Дахневич, що вона через два 

місяця буде виконувати ті самі роботи, але вже тільки за зарплату 

бухгалтера. Дахневич на наказі про скорочення посади касира та на 

новій посадовій інструкції бухгалтера зазначила, що не погоджується. 

Оскільки через два місяці після попередження, вона вже не 

отримувала зарплату по сумісництву, Дахневич перестала виконувати 

роботу касира, керівник попередив, що оголосить догану за 

невиконання роботи, якщо Дахневич продовжить ігнорувати свої 

обов’язки, на що вона відповіла, що вона не давала згоди на внесення 

змін до посадової інструкції, а оскільки трудова функція є істотною 

умовою трудового договору, то в односторонньому порядку 

змінювати її неможна. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №55 

Нельге працювала завідуючою сектором. Наказом її переведено на 

посаду головного спеціаліста. Хоча Нельге і надала згоду на вказане 

переведення, але оскаржила наказ до суду. Бо вважає його 

незаконним на підставі того, що згоду на переведення вона надала не 

з власного волевиявлення, а під погрозою звільнення та під 

психологічним тиском директора. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №56 

Глущенко працювала інспектором в управлінні. Один інспектор 

(напарник) помер, начальник видав наказ про роботу Глущенко за 

сумісництвом на двох дільницях із доплатою у розмірі 40 відсотків 

окладу. Глущенко зазначила, що вона не погоджується, щоб її ще 

перевели на одну посаду, і взагалі про такі зміни в роботі треба 

попереджати за два місяці. Роботодавець зазначив, що смерть 

працівника за два місці прорахувати неможливо, вони обов’язково 

візьмуть нового інспектора, але враховуючи те, що оклади невеликі 

навряд чи скоро вони знайдуть підходящу кандидатуру, а роботу має 

хтось виконувати. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №57 

Сєвєрова працювала ветеринарним лікарем у лабораторії. 

Роботодавець зобов’язав її пройти курси навчання на касових 

апаратах, вона отримала посвідчення та допуск до самостійної роботи 

на касових апаратах. Протягом семи років вона виконувала обов’язки 

касира, але за це доплати не отримувала. Сєвєрова звернулася до суду 

з позовом про стягнення невиплаченої заробітної плати за виконання 

обов’язків касира. Юрист роботодавця заперечив позовні вимоги, 

мотивуючи тим, що ніякого суміщення не було, та зазначив, що він, 

наприклад, на роботі працює за комп’ютером, але це не означає, що 

він може вимагати доплати за суміщення як комп’ютерщик.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №58 

Мелентьєва працювала на посаді головного бухгалтера із суміщенням 

посади економіста науково-дослідної бази «Майбутнє» державного 

підприємства «Старт», їй був встановлений посадовий оклад 4 тис. 

грн. та доплата за суміщення посади у розмірі 1 тис. грн. В зв’язку із 

реорганізацією НДБ «Майбутнє» як структурний підрозділ 

державного підприємства, без права юридичної особи було прередано 

до державного підприємства «Фініш». Після перепідпорядкування 
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новий власник не забезпечив НДБ «Майбутнє» виробничо-науковими 

програмами та перестав виплачувати працівникам НДБ «Майбутнє» 

заробітну плату. Коли Мелентьєва і інші працівники звернулися до 

керівництва за заробітною платою, керівництво зазначило, що 

заробітна плата виплачується за виконану роботу, а роботу 

працівники НДБ «Майбутнє» не виконують, тому платити немає за 

що, а те, що наразі немає виробничо-наукових програм, то винні самі 

працівники, оскільки через їхню пасивність і невміння презентувати 

свій науковий потенціал, виробничо-наукові програми отримали 

більш активні конкуренти. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №59 

У зв'язку із складною фінансовою ситуацією Товариство повідомило 

працівників за 2 місяці про зміну істотних умов праці  із 01.04.2015 

року. Працівник відділу по роботі з поліклінічними препаратами 

тривалий час перебувала на лікарняному, її в телефонному режимі 

повідомили про зміни умов оплати праці та зазначили, що її 

відсутність на роботі не є підставою для збереження тільки їй 

заробітної плати в колишньому розмірі. Коли працівниця 30.03.2015 

року вийшла на роботу, їй запропонували підписати ознайомлення з 

наказом про зміну умов оплати  праці «заднім числом» (датою 

телефонної розмови). Працівниця підписала ознайомлення з наказом 

та поставила дату 30.03.2015. Керівник відділу кадрів повідомив, що 

вони передбачали небажання працівниці йти на компроміс, тому 

перестрахувалися – опублікували в урядовому кур'єрі №15 від 

28.01.2015 року всю необхідну інформацію про зміну умов оплати 

праці з 01.04.2015 року, тому підстав зберігати їй ще два місяці 

колишні умови оплати праці немає підстав. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №60 

Карпенко (одинока мати) працювала начальником управління кадрів 

ТзОВ «Мальви» із заробітною платою 10 тис. грн., в її 

підпорядкування знаходилося 3 працівника.  20.01.2015 року в 
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Товаристві приймають наказ про скорочення управління кадрів та 

створення департаменту персоналу, в складі якого створюють відділ 

навчання персоналу (1 начальник, 1 підлеглий) та відділ кадрового 

адміністрування (1 начальник, 2 підлеглі). Карпенко запропонували 

посаду начальника відділу кадрового адміністрування із заробтіною 

платою 5 тис. грн. та повідомили, що з 10 квітня 2015 року, у разі її 

незгоди  перевестися на запропоновану посаду, вона буде 

звільнена, як така, що не погодилася із зміною умов праці. 

Ваша оцінка ситуації.   

 

 

Задача №61 

В юридичному відділі ТзОВ «Медіум» працює 3 юриста. Лупан з 

01.02.2015 по 20.03.2015 року перебував на лікарняному, у даному 

періоді були призначені судові слухання справ, які вів Лупан. Його 

колеги складали всю поштову кореспонденцію по його 

справах Лупану на стіл. В судові засідання представники від ТзОВ 

«Медіум» не з'явилися, суди прийняли рішення на підставі 

документів, які знаходилися в матеріалах справи, внаслідок чого були 

прийняті судові рішення про стягнення із ТзОВ «Медіум» 20 тис. 

грн., які можна було б відстояти при належному супроводженні 

справи ТзОВ «Медіум» (надання платіжних доручень про вже 

виконані зобов'язання). Керівник ТзОВ «Медіум» викликав 2-х 

юристів і зажадав від них пояснень невиконання ними їхніх 

безпосередніх обов'язків по супроводженню справ у судах, які 

визначені їхніми посадовими інструкціями без конкретизації номерів 

справ. На що юристи відповіли, що вони повідомили відділ кадрів 

про те, що їхній колега на лікарняному, але жодному з них не давали 

на ознайомлення наказ, що комусь із них запропонували виконувати 

обов'язки тимчасово відсутнього працівника з додатковою оплатою, 

тому вони не відповідають за роботу, яка не була виконана Лупаном. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

 



Тема №4. ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

 

30 

Задача №62 

Мандриченко працював в юридичному департаменті компанії у 

відділі договірної роботи, займався перевіркою проектів договорів, 

складених іншими підрозділами компанії. 

У зв’язку із збільшенням обсягу судових спорів, Мандриченку 

повідомили, що із наступного тижня він переміщується у відділ 

супроводження справ у судах та буде вести у судах справи за 

позовами компанії про стягнення заборгованості. Мандриченко 

заперечив, мотивуючи тим, що він приймався не юристом в компанію 

а юристом у відділ договірної роботи і зміна відділу є істотною 

умовою трудового договору (для нього це важливо), тому про неї 

повинні повідомляти заздалегідь. Крім того, судовими справами він 

займатися не буде, оскільки не той в нього характер, щоб судитися, і 

якби його при працевлаштуванні попередили про необхідність 

займатися судовими спорами, то він би і не влаштовувався до них. 

Директор департаменту зазначив, що юрист має бути «універсальним 

бійцем» в своїй професії, тому за ігнорування судової роботи до 

нього буде застосоване дисциплінарне стягнення, а якщо не подіє, то 

звільнення за систематичне порушення трудової дисципліни. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №63 

Гайдаржі працевлаштувалася кур’єром в організацію. Наказом по 

підприємству з метою проведення інвентаризації, створено 

інвентаризаційну комісію до складу якої увійшла і Гайдаржі. 

Гайдаржі повідомила, що забороняється вимагати від неї виконання 

роботи не обумовленої трудовим договором, а кур’єр не зобов’язаний 

проводити інвентаризацію. Вона не згодна з тим, що її включили до 

комісії і проводити інвентаризацію вона не буде. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №64 

В швейній фірмі зменшився обсяг замовлень. Щоб не було 

часткового простою у всіх швачок, керівництво запропонувало 
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Бернацькій перевестися до будинку побуту швачкою на 3 місяці. 

Після 2-х тижнів роботи Бернацька (маючи складні стосунки з 

іншими працівниками будинку побуту) попросила повернення до 

швейної фірми, та запропонувала, щоб інші швачки ще попрацювали 

в будинку побуту. Оскільки ніхто із швачок не виявив бажання 

перевестися до будинку побуту, їй відмовили в «достроковому 

поверненні». 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №65 

Кулагін працював інженером з техніки безпеки у гіпермаркеті. 

Роботодавець ознайомив Кулагіна із наказом про зімну істотних умов 

праці із 15 липня 2016 року, а саме: змінюється одна штатна одиниця 

на 0,5 штатної одиниці інженера з техніки безпеки. Кулагін зауважив, 

що роботодавцем прийнято рішення в односторонньому порядку з 

питань оплати праці, що погіршує умови, встановлені 

законодавством, крім того, дане рішення є безпідставним, 

необґрунтованим і необхідність його прийняття не підтверджено 

жодним доказом. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №66 

Вірченко працевлаштувалася офіціанткою до закладу швидкого 

харчування, який мав розгалужену мережу в декількох обласних та 

районних центрах. Оскільки при виїзді із міста відкрилося ще одне 

кафе даного закладу, частину працівників повідомили, що вони 

будуть переміщені до роботи в дане кафе. Вірченко відмовилася 

працювати в новому кафе, мотивуючи тим, що дорога на роботу 

займе в неї більше 4-х годин в день (вона і так живе в передмісті і 

добирається на роботу близько 2-х годин, а нове кафе знаходиться 

майже за межею міста з іншого кінця). Їй повідомили, якщо вона з 

наступного тижня не вийде на роботу в нове кафе, її звільнять за 

прогул, навіть якщо вона вийде на роботу в колишнє кафе. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №67 

Хмельницька працювала головним спеціалістом відділу стародруків і 

рідкісних видань в бібліотеці. В зв’язку із перебуванням її у відпустці 

по вагітності і пологах, на її місце прийняли іншу працівницю. 

Хмельницька оформила відпустку по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, але через рік повідомила 

керівництво про бажання достроково вийти з відпустки на роботу. Їй 

повідомили, що колектив відділу стародруків і рідкісних видань не 

хоче, щоб вона поверталася до відділу і щоб була звільнена 

працівниця, яка працює на посаді Хмельницької, тому, з метою 

уникнення конфліктної ситуації Хмельницькій запропонували роботу 

головного спеціаліста відділу друкованих засобів масової інформації. 

Хмельницька наполягала на поверненні їй посади, на якій вона 

працювала до відпусток, на що їй відмовили і зазначили, що в 

бібліотеці просто буде переміщення її із одного відділу до іншого, все 

інше (заробітна плата, робочий час) залишилося без змін. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №68 

Рішенням власників ТзОВ «Ліга» директора ТзОВ було відсторонено 

від роботи на час проведення службової перевірки на підставі ст. 99 

ЦК України. 

Директор звернувся з позовом до суду про визнання відповідного 

рішення незаконним, оскільки чинне законодавство не передбачає 

такої підстави відсторонення від роботи, як проведення службового 

розслідування, статут взагалі не містить підстав відсторонення або 

усунення директора, а підстави проведення такого розслідування 

взагалі є надуманими. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №69 

Головний бухгалтер підприємства «Інжир» Ханенко наказала 

бухгалтеру Мартинів скласти та подати керівнику в устанослені 

строки  фінансовий звіт за останній місяц. На що Мартинів відповіла, 
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що цей обов'язок не входить до її компетенції, а також вона і так має 

багато роботи, що безпосередньо є її обов'язком. Ханенко попередила 

Мартинів про те, що вона буде звільнена з роботи за невиконання 

покладених на неї обов'язків 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №70 

Яковенко працювала головним редактором комунального 

підприємства районної газети «Волинські краєвиди» на підставі 

безстрокового трудового договору. Рішенням районної ради у 2016 

році внесені зміни до статуту газети, відповідно до яких із головним 

редактором газети укладається контракт. Яковенко запропонували 

укласти контракт, вона відмовилася, мотивуючи тим, що дані зміни її 

не стосуються, в неї є безстроковий договір і змінювати його на 

строковий вона не бажає. Яковенко повідомили, що у такому разі 

через два місяці її звільнять як таку, що не погодилася із новими 

умовами праці. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №71 

Рогашко працювала гінекоголом в районній поліклініці. У 2013 році 

без її згоди її перевели на посаду гінеколога-терапевта. У лютому 

2016 року її знову перевели на посаду медичної сестри, хоча вона 

надала письмову заяву-незгоду із переведенням. Рогашко 

пропрацювала два місяці на новій посаді та була звільнена за прогул. 

Вона пояснила роботодавцю, що не була на роботі, бо цілий день 

пробула у жіночій консультації в іншій поліклініці (ставала на облік 

як вагітна) за місцем проживання, а не говорила про вагітність щоб не 

зурочити. Роботодавець зазначив, оскільки про причини відсутності 

на роботі, про вагітність вона повідомила після того, як був виданий 

наказ на звільнення (а до того відмовилася давати пояснення про що 

складено акт), то дана інформація не має ніякого відношення до 

наказу. Рогашко подала позов до суду про визнання всіх наказів про її 

переведення та звільнення незаконними та про поновлення її на 

посаді гінеколога. 

Ваша оцінка ситуації.  
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Задача №72 

Лакіза працювала завідуючою молочної ферми ТОВ «Буравушка». 

Переглядаючи запис камери відеоспостереження, керівництво 

виявило факт крадіжки Лакізою відра молока. Роботодавець 

враховуючи те, що вона одна виховувала двох дітей і щиро 

розкаювалася та просила не звільняти її постановив п. 1 наказу 

звільнити Лакізу по ч.2 ст.41 КзПП, пунктом 2 наказу перевести 

Лакізу на посаду провідного спеціаліста молочної ферми. 

Лакіза подала позов про скасування наказу та поновлення її на посаді 

завідуючої. 

Ваша оцінка ситуації.  
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ТЕМА № 5. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

Задача №73 

Бухгалтер Резніков помер на робочому місці. Лікарі «швидкої 

допомоги» констатували смерть Резнікова у присутності свідків. 

Директор підприємства, якому було повідомлено про ситуацію, дав 

вказівку про видання цього ж дня наказу про припинення трудового 

договору та оформлення трудової книжки. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №74 

На підприємстві стався нещасний випадок: працівник перебуваючи у 

відрядженні загинув. Дружина померлого через місяць звернулася до 

роботодавця за трудовою книжкою померлого та з заявою отримати 

кошти на поховання і неотриману частину заробітної плати. 

Працівниця відділу кадрів зазначила, що віддати трудову книжку не 

може оскільки працівник не звільнявся, тому трудова книжка 

залишиться на підприємстві, а виплатити дружині заробітну плату не 

можуть, оскільки в неї немає довіреності на отримання таких коштів. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №75 

Манохіна 25.09.2016 року подала рапорт про звільнення із органів 

внутрішніх справ за власним бажанням в зв’язку з тим, що її не 

влаштовує заробітна плата та режим роботи. Із 30.09. по 17.11 

Манохіна перебувала на лікарняному, коли прийшла на роботу, їй 

видали трудову книжку, із записом про звільнення 26.10.2016 р. 

Манохіна заперечила дату звільнення мотивуючи тим, що 26.10.2016 

р. вона була на лікарняному, на що їй відповіли, оскільки в рапорті 

вона взагалі не вказала дати, з якої просила її звільнити, керівництво 

могло на власний розсуд визначити дату. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №76 

Прибиральниця ресторану «Морячок» Кравченко на вимогу про 

необхідність пройти чергове медичне обстеження відповіла 

негативно і на медичний огляд не з'явилася. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №77 

Сапацинський працював у фонді заступником директора. Під час 

наради виникла суперечка, внаслідок якої генеральний директор 

заявив Сапацинському, що той звільнений. Генеральний директор 

відразі після наради наказав відділу кадрів готувати документи на 

скорочення Сапацинського, оскільки писати заяву на звільнення він 

категорично відмовився.  З наступного дня Сапацинський на роботі 

не з’являвся, з’ясувати його місцезнаходження та повідомити 

особисто про скорочення не виявилося можливим. В Урядовому 

кур’єрі №82 від 08.05.2015 року опублікували інформацію про 

скорочення із зазначенням дати скорочення; після настання 

зазначеної в газеті дати видали наказ про звільнення по скороченню 

та надіслали листа на адресу, зазначену в особовій справі, про 

необхідність отримати трудову книжку. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №78 

Ліквідатор Монатік одночасно займався ліквідаційними процедурами 

14 товариств із обмеженою відповідальністю. Монатік розмістив в 

Урядовому кур’єрі №89 від 21.05.2015 року об’яви про скорочення 

персоналу, оскільки розшукати всіх працівників даних товариств і 

попередити особисто було практично неможливо, враховуючи те, що 

вони могли перебувати як в зоні АТО (де були розташовані 

товариства), так і на території РФ. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №79 

Сушкевич працевлаштувалася на три місяці до юридичної фірми на 

посаду провідного юрисконсульта на умовах строкового трудового 

договору. Їй пообіцяли, якщо вона гарно працюватиме, то з нею 

укладуть безстроковий трудовий договір. Через два місця 29 днів 

Сушкевич надала відділу кадрів довідку медичного закладу про те, 

що вона вагітна. Керівник відмовився укладати безстроковий 

трудовий договір із Сушкевич і на 30 день видав наказ про звільнення 

Сушкевич в зв’язку з припиненням дії строкового трудового 

договору. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №80 

На підприємстві скорочення штату і працівники попереджені про 

звільнення. Частина з них підшукала роботу і хоче, щоб їх звільнили 

по скороченню штату до закінчення двомісячного строку 

попередження. 

Адміністрація попередила, що до закінчення двомісячного строку 

вона може звільнити працівника тільки за власним бажанням. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №81 

Дідиченко працював фінансовим директором в товаристві, мав 

офіційну заробітну плату, яка в 50 разів перевищувала законодавчо 

встановлену мінімальну заробітну плату, отримав дві вищі освіти в 

Україні та одну за кордоном. Через непорозуміння з новим головою 

правління товариства та небажанням звільнятися за власним 

бажанням, його було звільнено у зв’язку із скороченням штату 

працівників. Дідиченко оскаржив дане звільнення до суду (вимога 

про поновлення на посаді фінансового директора, виплата за час 

вимушеного прогулу, моральна шкода) мотивуючи тим, що йому не 

запропонували вакансію охоронця товариства (мінімальна заробітна 

плата). 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №82 

Котельницького прийняли на роботу робітником теплиці з 

випробувальним строком 1 місяць. Котельницький тиждень працював 

у теплиці, а потім захворів. Через 30 днів він вийшов на роботу, проте 

на наступний день був звільнений у зв’язку з не проходженням 

випробування. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №83 

Грищенко протягом року роботи на підприємстві уникав виконання 

трудових обов’язків та отримував численні зауваження від керівника 

відділу кадрів. Коли Грищенко вкотре порушив трудову дисципліну, 

керівник відділу кадрів оголосив йому догану. Через 2 тижні 

Грищенко знову допустив порушення трудової дисципліни і керівник 

підприємства звільнив його. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №84 

Крашевський звернувся до суду з позовом про розірвання трудового 

контракту, оскільки роботодавець відмовився збільшувати йому 

заробітну плату на 20 відсотків. Хоча іншим працівникам (на 

аналогічних посадах) заробітну плату було збільшено. Роботодавець 

посилався на те, що контрактом це не передбачено і розривати його 

він не буде. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №85 

Овсіюк працювала юристом на підприємстві. Через неприязні 

стосунки із керівництвом її звільнили у зв’язку із скороченням штату. 

Овсіюк кожного дня здавала в канцелярію підприємства листа про те, 

що у разі відкриття вакансії юриста, вона має переважно право на 

працевлаштування і готова приступити до роботи. Директор 

підприємства відкрив вакансію спеціаліста адміністративно-

господарського відділу та прийняв на посаду Калішук, яка мала вищу 
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юридичну освіту. Овсіюк, поспілкувавшись із лояльно 

налаштованими до неї бувшими колегами дізналася, що Калішук де-

факто виконує роботу юриста. Овсіюк звернулася до суду з вимогою 

звільнення Калішук і прийняття її на посаду.  

Директор підприємства у запереченні на позов наголосив, що на 

підприємстві відсутня посада юриста, а у разі потреби в юридичних 

послугах він звертався до юридичної фірми, з якою укладено договір 

на абонентське обслуговування. Посадова інструкція спеціаліста 

адміністративно-господарського відділу ніяким чином не пов’язана із 

роботою юриста, а те, що Калішук має диплом юриста, то це просто 

співпадіння – є багато випускників юридичного факультету, які 

працюють не за фахом. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №86 

Ващенко 02.03.2015 року звернувся до директора підприємства з 

заявою про звільнення за згодою сторін 16.03.2015 року. Директор 

підписав наказ про звільнення працівника за власним бажанням 

16.03.2015 року. Ващенко не погодився з таким формулюванням, 

оскільки вважає, що такими діями директор порушив його права і 

завдав моральної шкоди та має намір звернутися до суду. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №87 

Степанюк працювала електрокрановою металобази. 03.04.2015 року 

вона подала заяву про звільнення її з роботи з 5 квітня. Оскільки 5 

квітня – вихідний день, наказ про звільнення Степанюк був виданий 6 

квітня із зазначенням, що звільнення проведено за ініціативою 

працівника. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №88 

Брюхно М. уклав із ЗАТ «Розвиток» трудову угоду, відповідно до 

якої його прийнято на роботу по виконанню обов’язка сторожа із 
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оплатою 300 грн. за одну добу чергування, чергування визначалося за 

домовленістю. Термін дії договору невизначений (безстроковий). 

10.02.2016 роботодавець повідомив, що наступні 2 тижні чергувати 

не потрібно. 20.02.2016 Брюхно М. отримав повідомлення про 

розірвання трудової угоди про виконання обов’язків сторожа в 

односторонньому порядку з 23.02.2016 року в зв’язку з невиконанням 

службових обов’язків. А також зазначено, що в зв’язку з 

перетворенням ЗАТ «Розвиток» у ПрАТ «Розвиток» пропонується 

Брюхно М. перепідписати трудову угоду та акт виконаних робіт 

(сторони склали цей акт про те, що роботи за трудовою угодою 

виконані в повному обсязі і сторони одна до одної претензії не 

мають), що додається, і один екземпляр направити на адресу 

підприємства. Та зазначено, що після отримання відповідачем 

екземпляру трудової угоди та акту, підписаних Брюхно М., йому буде 

надано довідку про середню заробітну плату та довідку для центру 

зайнятості. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №89 

У зв’язку із скороченням штату, що викликане зміною профілю 

роботи підприємства, дирекція порушила питання про звільнення 

трьох працівників: провідного спеціаліста Болотова, який отримав 

стійку втрату працездатності при переміщенні вантажів на роботі, 

провідного спеціаліста Пелепенка, який має дитину 2,5 років та 

головного спеціаліста Тищенко, яка знаходиться на третьому місяці 

вагітності, оскільки тільки вони працювали за профілем роботи, від 

якого підприємство відмовилося. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №90 

Лиськов працював охоронцем на підприємстві. Одного разу офіс 

підприємства пограбували (вкрали комп’ютерну техніку на загальну 

суму понад 150 тис. грн.). При розслідуванні злочину встановили, що 

злодії скористалися пошкодженим шпінгалетом на вікні. Лиськов 
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зазначив, що він повідомляв завгоспа про необхідність полагодити 

вікна, на що той відповів, що в поточному році не передбачили в 

кошторисі грошей на ремонт вікон, а за власні кошти він ремонтувати 

не буде. Директор підприємства звільнив Лиськова на підставі п.2 

ст.41 КЗпП. 

Ваша оцінка ситуації.  

Задача №91 

Прокопенко укладаючи трудовий договір підписав і додаткову угоду 

про нерозголошення комерційної таємниці, яка буде йому відома в 

зв’язку із виконанням трудових обов’язків. В трудовому договорі 

зазначалося, що порушення умов додаткової угоди є підставою для 

припинення трудового договору.  

Через півроку роботи Прокопенка у підприємства-конкурента вийшла 

продукція, над розробкою якої працював Прокопенко. Згодом 

з’ясувалося, що дружина Прокопенка працює у конкурента і 

нещодавно вона отримала підвищення по службі. 

Прокопенко не визнав порушення додаткової угоди, але його 

повідомили, що з першого числа наступного місяця трудовий договір 

з ним припинено. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №92 

Ярмак працювала 10 років страховим агентом, мала гарні показники 

по надходженню страхових платежів, декілька разів визнавалася 

кращим страховим агентом обласної дирекції. Випадково її 

фотографію у корпоративній газеті компанії побачила її бувша 

сусідка, яка працювала в головному офісі компанії і повідомила 

відділ кадрів, що Ярмак років 20-ть тому була засуджена за вбивство. 

Коли від неї зажадали пояснень, вона зізналася, що дійсно була 

засуджена за вбивство по необережності, відбула покарання, 

переїхала до іншої місцевості, де її ніхто не знає, щоб почати життя з 

чистого аркуша. При працевлаштуванні не повідомила про судимість, 

бо розуміла, що це зашкодить її працевлаштуванню. Із компанії її 

звільнили в зв’язку із втратою довіри. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №93 

Середа прийшов на роботу у стані алкогольного сп’яніння. 

Начальник відділу відправив Середу додому протверезіти. На 

наступний день начальник зажадав від Середи письмових пояснень 

щодо вчорашньої пригоди. Середа сказав, що він вчора був тверезий, 

а начальнику щось здалося, доказів немає. На що начальник йому 

сказав, що тоді він ініціюватиме перед директором питання 

звільнення Середи за відсутність його вчора на роботі більше 3-х 

годин підряд, а на слова Середи, що начальник сам його відпустив, 

сказав, що то Середі щось здалося, доказів немає. 

Ваша оцінка ситуація. 

 

Задача №94 

20 лютого Галушка подала заяву про звільнення за власним бажанням 

9 березня. Оскільки станом на 2 березня роботодавець ще не знайшов 

нового працівника а він хотів, щоб Галушка передала справи новому 

працівнику, роботодавець погодив із Галушкою звільнити її 12 

березня. Оскільки Галушка 10 березня дізналася, що  

на її нове місце роботи  взяли іншу людину, передумавши її почекати 

ще декілька днів, Галушка звернулася до роботодавця із заявою про 

відкликання попередньої заяви про звільнення. Роботодавець 

відмовив задовольняти її заяву, мотивуючи, що вони погодили іншу 

дату звільнення, ніж була в заяві про звільнення, а тому в даному 

випадку має місце звільнення за угодою сторін, і тут відзивати заяву в 

односторонньому порядку неможна. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №95 

Ващенка заарештували 15 вересня 2015 року та обрали запобіжний 

захід – тримання під вартою. 21 січня 2016 року вироком районного 

суду Ващенка засуджено за сепаратизм до позбавлення волі на 5 

років. 01 березня 2016 року, роботодавець отримав вирок суду, який 

набрав законної сили та видав 10 березня 2016 року наказ про 

звільнення Ващенка 14 вересня 2015 року (останнім днем, коли 
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Ващенко фактично виконував роботу). Також, роботодавець надіслав 

заказним листом трудову книжку Ващенка за адресою, яка була 

зазначена в особовій справі Ващенка. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №96 

Кушнір працевлаштувалася позаштатним страховим агентом з 

відрядною формою оплати праці. При працевлаштуванні вона 

зазначила, що забула вдома у батьків трудову книжку, та принесе її 

через два тижні, після поїздки до батьків. Трудову книжку вона не 

принесла, згодом звільнилася працівниця відділу кадрів і нова 

працівник відділу кадрів не була повідомлена, що одна працівниця не 

принесла трудової книжки (в Компанії працювало декілька сотень 

працівників). Договори страхування Кушнір укладала в малій 

кількості, комісійну винагороду отримувала, відповідно, мізерну і 

згодом Кушнір, переїхавши до іншого міста, працевлаштувалася на 

завод, надавши трудову книжку. Через декілька місяців Кушнір 

скоротили на заводі, вона звернулася до центру зайнятості і 

отримувала допомогу по безробіттю. Оскільки в Компанії більше 

півроку від Кушнір не було жодних платежів, її вирішили звільнити, 

начальнику відділення вийти з нею на зв'язок не вдалося, він написав 

від її імені заяву про звільнення за власним бажанням та передав до 

головного офісу Компанії. Коли Компанія надала звітність до 

державних органів про звільнених працівників, в центрі зайнятості 

з’явилася інформація про звільнення Кушнір, яка отримувала 

допомогу по безробіттю. Центр зайнятості зажадав від Кушнір 

повернути всі виплати по безробіттю. Кушнір зазначила, що вона вже 

давно не працює в даній Компанії і ніякої заяви про звільнення місяць 

тому вона не писала. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №97 

Селівон був попереджений про скорочення, йому пропонувалися 

декілька вакантних посад, але він відмовився, бо вони не відповідали 

його кваліфікації. Через 2 місяці після попередження Селівона 
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скоротили. Селівон оскаржив звільнення, мотивуючи тим, що на його 

утриманні перебувають двоє дітей і дружина, інших доходів окрім 

його заробітної плати сім’я не має. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №98 

Тихоненко уклала із директором обласної дирекції Компанії трудовий 

договір. Через сім років роботи 21 серпня Тихоненко написала заяву 

про звільнення за власним бажанням 5 вересня. Директор дирекції 

попросив її попрацювати до жовтня, оскільки він хоче запросити на її 

посаду іншого працівника, який у вересні буде у відпустці. 

Тихоненко категорично відмовилася. 4 вересня Тихоненко під підпис 

вручили лист-відповідь директора дирекції на її заяву про звільнення 

в якому зазначалося про неможливість задоволення її заяви про 

звільнення, оскільки вона адресована директору дирекції, а 

відповідно до реорганізації, яка відбулася в Компанії два роки тому, 

припинені повноваження директорів обласних дирекцій щодо 

прийому-звільнення працівників дирекцій, тому якщо Тихоненко 

бажає звільнитися, то вона має звернутися не менш ніж за два тижні 

до запланованої дати звільнення із заявою на ім’я голови правління 

Компанії.  

Тихоненко зажадала звільнити її 5 вересня і зазначила, що в неї заяву 

прийняли без зауважень, нічого не сказав директор, коли вмовляв 

працювати до жовтня, зрештою, трудовий договір вона укладала із 

директором дирекції, на що директор зазначив, що відповідь на її 

заяву надана у суворій відповідності до законодавства про звернення 

громадян, а якщо вона 6 вересня не вийде на роботу, то її звільнять за 

прогул. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №99 

Фарада влаштувалася на посаду провідного спеціаліста на «декретну 

посаду», через рік Фарада вийшла у відпустку по вагітності та 

пологах, потім у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку. Коли дитині Фаради було півтора року, їй 
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зателефонували із відділу кадрів і повідомили, що виходить із 

декретної відпустки працівниця, яка працювала до неї на посаді 

провідного спеціаліста і тому Фарада буде звільнена. Фарада 

повідомила, що вона за трудовою книжкою не прийде і взагалі її 

звільняти не мають права, поки вона перебуває у відпустці. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

 

Задача №100 

Миклухін працював в банку фінансистом. Оскільки банк мав 

фінансові проблеми, неодноразово затримував виплату заробітної 

плати, Миклухін написав заяву про звільнення за власним бажанням 

за ч.3 ст.38 КзПП. Директор підписав наказ про звільнення за 

власним бажанням, в трудову книжку внесено запис з посиланням на 

ст.38 КзПП. Отримавши остаточний розрахунок при звільненні, 

Миклухін не дорахувався окладів, передбачених ч.3 ст.38 КзПП, на 

запитання чому не нараховано, йому повідомили, що він просив 

звільнити за власним бажанням, його прохання задовольнили, 

звільнили з дня, з якого він просив, без відпрацювання 2-х тижнів, а 

підстави звільняти саме по ч.3 відсутні. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №101 

Танцюра 18 липня попереджена про скорочення 22 вересня її посади. 

Танцюра звернулася із заявою про надання їй частини невикористаної 

відпустки із 15 вересня строком 8 днів. 18 вересня Танцюра захворіла, 

21 вересня Танцюра письмово повідомляє роботодавця про наявність 

лікарняного та долучає ксерокопію лікарняного, а також додає заяву 

про надання їй відпустки по догляду за дитиною до досягнення 

дитиною шестирічного віку (дитині 4,5 роки) з дня, наступного за 

останнім днем лікарняного листка, який станом на день написання 

заяви їй ще невідомий, оскільки вона перебуває на лікуванні.   

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №102 

Кравченко працював водієм у районному підрозділі МВС. Через 

напружені стосунки його безпосереднього керівника із керівництвом 

районного підрозділу і керівник і Кравченко написали рапорти про 

звільнення за власним бажанням. Кравченко передав рапорт із візою 

керівника «не заперечую» до відділу кадрів та відпрацьовував 2 тижні 

до звільнення. В передостанній день роботи після робочого дня 

Кравченко з товаришем відпочивав у кафе. Згодом до кафе зайшла 

компанія молодих людей напідпитку, які вчинили бійку. Кравченко з 

товаришем допомогли охоронцю кафе припинити бійку. Коли 

приїхали правоохоронці, викликані офіціанткою, вони забрали до 

відділку для дачі пояснень всіх учасників та очевидців. Про даний 

інцидент повідомили до відділу кадрів підрозділу МВС. Оскільки 

Кравченко в документах про притягнення винуватих осіб за 

хуліганство до адміністративної відповідальності згадувався 

виключно, як громадянин, який допоміг припинити бійку, він не 

надав значення дані пригоді. В останній день роботи йому видали 

трудову книжку із записом періоду проходження служби в органах 

МВС, він розписався в особовій справі, що трудову книжку отримав, 

з  наказом про звільнення ознайомлений. Коли через декілька років 

його безпосередній керівник повернувся на колишню роботу і 

запросив Кравченка працювати разом з ним, у відділ кадрів 

повідомили, що Кравченко не може в них працювати, оскільки був 

звільнений по статті за поведінку, «яка порочить честь мундира». 

Кравченко переконував, що він не оскаржував підставу звільнення, 

оскільки звільнявся за власним бажанням, наказ про звільнення не 

читав, бо був певен, що звільнений саме за даною підставою, а в 

трудовій книжці не зазначено, по якій саме підставі звільнений із 

органів МВС.  

Ваша оцінка ситуації.    

 

Задача №103 

В зв’язку з реорганізацією страхової компанії прийнято рішення 

скоротити в дирекціях відділи фінансового обліку. В одній дирекції у 

відділі фінобліку працювала Мосейчук (диплом інституту, 
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спеціальність бухгалтерський облік, стаж роботи в компанії 2 роки) 

та Зінчук (диплом технікуму, спеціальність страхова справа, стаж 

роботи в компанії 20 років). При попередженні про подальше 

скорочення Мосейчук запропонували вакансію головного спеціаліста 

у відділі організації продаж, а Зінчук запропонували вакансію 

заступника начальника відділу організації продаж, на яку вона 

погодилася. Мосейчук письмово відмовилася від запропонованої 

вакансії та зазначила, що згодна працювати на посаді заступника 

начальника відділу організації продаж. Мосейчук через 2 місяці 

скоротили. Вона оскаржила своє звільнення до суду. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №104 

Міщанчук працювала головним юрисконсультом на підприємстві. 

Новий начальник юридичного відділу, переглядаючи особові справи 

своїх підлеглих, звернув увагу, що у Міщанчук диплом бакалавра та 

ініціював звільнення Міщанчук як такої, що не відповідає займаній 

посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №105 

Дорохов працював в державному науково-дослідному інституті та за 

сумісництвом влаштувався до приватної фірми програмістом. Через 

півроку роботи у відділі кадрів фірми повідомили, що з наступного 

тижня він звільнений, оскільки на його посаді буде працювати 

працівник за основним місцем роботи (племінник директора фірми). 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №106 

Відповідно до положень ст.12, пункту 1-1 Перехідних положень та 

п.1 Прикінцевих положень Закону України «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 року №1697-VII з 15 грудня 2015 року припиняється 

функціонування прокуратур міст,районів у містах і міжрайонних 

прокуратур та утворення у системі органів прокуратури України 
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місцевих прокуратур, перелік і територіальна юрисдикція яких 

визначається в Додатку до цього Закону. У зв’язку з цим старшого 

прокурора міста Луцька Волинської області Загорську 01.12.2015 

року було звільнено, так як передбачалося скорочення посади яку 

вона займає. Загорська зауважила, що вона має гарні показники в 

роботі і враховуючи те, що прокуратури не повністю ліквідувалися, а 

відбулася реорганізація, то «прощатися» при реорганізації слід із 

слабшими працівниками, а не тими, чиї посади скоротилися. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №107 

У вересні 2015 року Мережук звернувся до суду з позовом про 

поновлення на роботі, в якому зазначав, що він з 15 лютого 2010 року 

працював у комунальному господарстві на посаді інженера з 

експлуатації інженерних мереж згідно із наказом від 14 лютого 2010 

року № 17. 

01 червня 2015 року керівник повідомив його, що він звільнений з 

роботи на підставі ст. 25 і ст. 40 п. 2 КЗпП України. Пояснити 

причину його звільнення, керівник відмовився. 

07 вересня 2015 року він отримав трудову книжку та копію наказу 

про звільнення, де виявив багато неточностей. У наказі та трудовій 

книжці, як підстави його звільнення, були зазначені лише статті 

КЗпП України, дату звільнення у наказі вказано 02 вересня 2015 року, 

а у трудовій книжці 01 вересня 2015 року. Крім того, він виявив 

непослідовність нумерації наказів: наказ про прийняття на роботу № 

17, а наказ про звільнення з роботи № 03. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №108 

Скічко працював на підприємстві за строковим трудовим договором. 

Договір двічі переукладався. Востаннє його було переукладено у 2014 

р. на термін до 30 жовтня 2015 р. В листопаді 2015 р. дирекція 

підприємства запропонувала Скічку продовжити термін договору ще 

на один рік. Скічко не переуклав договір, але продовжував 

працювати.  З 1 грудня 2015 р. дирекція звільнила Скічка з 
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посиланням на п. 2 ст. 36 КЗпП. Скічко звернувся до суду з вимогою 

про поновлення на роботі. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №109 

Крищенко розпорядженням Товариства від 15.10.2015 року була 

затверджена на посаду в.о. генерального директора підприємства 

«Свалява». Розпорядженням Товариства від 10.09.2016 року №84к 

«Про поновлення на посаді та звільнення Крищенко і призначення 

Хоменко», Крищенко була звільнена з посади. 

Оскільки вказане розпорядження було прийняте у період її вагітності, 

про що вчасно було проінформовано роботодавця, Крищенко вважає, 

що таке розпорядження є незаконним.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №110 

Литвинова уклала із міською радою контракт, відповідно до якого її 

призначено на посаду в.о.директора комунального підприємства. 

Через півроку міською радою прийнято розпорядження про 

розірвання контракту із Литвиновою на підставі п.8 ч.1 ст.36 КзПП, 

мотивуючи невиконанням Литвиновою належним чином обов’язків 

(до міськради надійшло 4 листи від державних установ проо 

наявність заборгованості по платежах). Литвинова подала позов до 

суду, зазначаючи, що службового розслідування не проводили, 

скарги їй на ознайомлення не давались. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №111 

Кошман, який має статус учасника бойових дій, працював на посаді 

«перекладача» у музеї протягом останніх трьох років. У червні 2016 

року йому було доведено до відома, що у зв’язку з економічною 

кризою в державі та недостатності коштів, у серпні його буде 

звільнено у зв’язку із скороченням чисельності штату працівників. 
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У серпні було видано наказ про звільнення Кошмана. Через декілька 

днів він дізнався, що на посаду «екскурсовода» у музеї було прийнято 

нову людину. Зважаючи на те, що Кошман повністю відповідав 

вимогам цієї посади, останній не погодився із правомірністю його 

звільнення вказавши, що відповідно до чинного законодавства йому 

мали запропонувати будь-яку іншу роботу на підприємстві,а також, 

як учасник бойових, він мав переважне право на залишення на роботі.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №112 

Районним відділом освіти проведено перевірку дитячого садочку 

«Боровичок» та встановлено порушення ведення журналів 

відвідування (в закладі фактично було 7 дітей, а в журналі зазначено 

12), фактичне використання продуктів не відповідає нормі, за вказані 

порушення завідуючій садочком оголошено догану. Через декілька 

місяців районною санітарно-епідеміологічною станцією під час 

планової перевірки встановлено при лабораторному дослідженні проб 

їжі не було дотримано ваги порцій, порушені санітарно-гігієнічні 

норми (виявлено бактерії групи кишкових паличок), за що завідуючу 

оштрафували. Сільська рада, погодивши із районним відділом освіти, 

звільнила завідуючу. Вона подала позов про поновлення на роботі, в 

якому зазначила, що сільрада не надавала фінансової підтримки, 

через що в дитячому садку виникла проблема дотримання санітарно-

гігієнічних норм, та і фінансування харчування здійснювалося не в 

повному розмірі. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №113 

При розгляді трудового спору в суді з приводу звільнення з роботи 

пекаря Небилиці було виявлено, що прийняття на роботу не було 

належним чином оформлене, оскільки, не було видано наказу про 

прийняття на роботу. Крім того, не було запису в трудовій книжці, 

однак Небилиця вказав, що протягом 4-х місяців він виконував 

роботу і отримував заробітну плату. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №114 

Якимчук прийнятий на посаду інженера першої категорії ДП «Зелені 

липи» безстроково з посадовим окладом згідно зі штатним розписом. 

Через два роки роботи Якимчука письмово попередили про 

скорочення. 

Незважаючи на відмову профспілкового комітету ДП «Зелені липи» 

щодо розірвання трудового договору з Якимчуком, його було 

звільнено у зв’язку зі скороченням штату. 

Якимчук вважає зазначений наказ незаконним. Крім цього, останній 

наголошує на тому, що стосовно нього не було дотримано 

переважного права на залишення на роботі при вивільненні 

працівників, якою передбачено, що при скороченні чисельності або 

штату робітників у зв'язку зі зміною в організації виробництва, 

переважне право на залишення на роботі надається робітникам, що 

мають тривалий безперервний стаж роботи на даному підприємстві. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №115 

Хірург Авраменко після робочого дня (в той день він провів складну 

операцію, під час якої помер пацієнт) нa роботi вживaв aлкогольний 

нaпiй. В стані алкогольного сп’яніння його виявив охоронець, про що 

негайно доповів завідуючому відділення.  

Завідуючий відділення запросив лікаря-нарколога із сусіднього 

відділення, щоб той засвідчив стан нетверезості Авраменка та склaв 

aкт про появу його нa роботi у нетверезому стaнi, який був 

пiдписaний свiдкaми. 

На наступний день від Авраменка зажадали письмових пояснень про 

вчорашню пригоду. Авраменко зазначив, що він з’явився на роботі в 

тверезому стані, про що можуть свідчити його колеги (інакше його не 

допустили б до проведення операції), весь робочий день він був 

тверезий, а як він знімає стрес від роботи в позаробочий час – це його 

особиста справа. Авраменка звільнили за появу на роботі в 

нетверезому стані. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №116 

Михайлова звернулася до суду з позовом посилаючись на те, що її 

було звільнено з посади спеціаліста з кадрової роботи управління у 

зв`язку із ліквідацією управління, а підставою для такого рішення 

зазначено розпорядження голови районної державної адміністрації 

про ліквідацію її управління.  

Проте позивачка вважає її звільнення з роботи незаконним, оскільки 

у зазначеному наказі не вказано про звільнення її конкретно. Також 

вона зазначила що мала місце реорганізація, оскільки ліквідувавши 

управління було створено два відділи у сукупності із такою ж 

чисельністю, яка була в управлінні.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №117 

Між Підгайним та ФОП було укладено трудовий договір, який було 

зареєстровано міськрайцентром зайнятості. Відповідно до даного 

трудового договору, Підгайний працював на посаді водія. ФОП 

майже ніколи вчасно не виплачував заробітну плату. В зв'язку з цим 

Підгайний письмово за два тижні звернувся до ФОП із заявою про 

розірвання трудового договору. Починаючи з цього часу, Підгайний 

більше не виходив на роботу. ФОП не надав трудової книжки 

Підгайний вважає дії ФОП незаконними, оскільки власник або 

уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати 

працівникові належно оформлену трудову книжку. На день 

пред'явлення позову до суду Підгайний перебуває у вимушеному 

прогулі. За час від подачі заяви про звільнення до дати звернення до 

суду Підгайний нарахував борг по заробітній платі в розмірі 18107,00 

гривень. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №118 

Ляшко був прийнятий на роботу на посаду лікаря-педіатра відділення 

поліклініки. Через шість місяців Ляшка було звільнено у зв'язку з 
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систематичним невиконанням без поважних причин правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Підставами для винесення відповідного наказу стали: доповідні 

записки завідувача поліклінічним відділенням акти про проведення 

перевірки відпрацювання робочого часу два повідомлення про 

надання письмового пояснення про відсутність двічі на роботі; акти 

про ненадання письмово пояснення про відсутність на роботі; копії 

двох  наказів про оголошення догани за порушення трудової 

дисципліни. 

Ляшко вважає, що дії з його звільнення є неправомірними та 

необгрунтованими, і зазначає, що його відсутність на робочому місці 

у зазначені періоди часу була пов’язана з перебуванням на території 

лікарні з метою відвідування інших лікарів для консультацій з 

приводу пацієнтів, до того ж, доказів про відсутність його на 

території лікарні не надано. При цьому жодним пунктом Правил не 

передбачено обов'язок лікаря безперервно знаходитися у робочому 

кабінеті.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №119 

Підставою для звільнення Дуди став висновок службового 

розслідування, яким установлено: невиконання Дудою посадової 

інструкції та функціональних обов’язків, що полягає в ігноруванні 

протягом чотирьох місяців обов’язку щомісячної передачі  

Операційному департаменту Товариства статистики про результати 

роботи за минулий місяць; низькі показники в роботі; виявлення 

недостатньої кваліфікації Дуди, оскільки він був прийнятий на роботу 

без належної освіти (Дуда був прийнятий на роботу лише з дипломом 

про середню професійно-технічну освіту за відповідним напрямом), а 

згідно із посадовою інструкцією, статистичний аналітик повинен 

мати базову вищу освіту відповідного напряму та підготовки 

(бакалавр або молодший спеціаліст) . 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №120 

Пакеліані працював водієм у компанії «Вітряк», уклавши 

безстроковий трудовий договір. Пропрацювавши 5 років у цій 

компанії, Пакеліані звернувся до керівництва «Вітряк» із заявою про 

звільнення за власним бажанням. Протягом півроку керівництво 

обіцяло видати трудову книжку, оскільки Пакеліані дані півроку 

працював неофіційно, то він чекав обіцянок. Згодом Пакеліані 

запропонували офіційне працевлаштування і він, розуміючи, що 

керівництво «Вітряк» продовжуватиме ігнорувати його, звернувся до 

суду з вимогою про отримання трудової книжки. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №121 

Гарбар звернувся до суду з позовом, посилаючись на те, що з 2015 

року виконував обов'язки редактора газети «Айвенго». В період його 

відпустки було зібрано збори трудового колективу газети «Айвенго», 

якими шляхом таємного голосування обрано нового редактора газети 

«Айвенго». Гарбару новий редактор пояснив, що він вже «списався» 

та веде газету до занепаду. Гарбар вважає, що такі дії порушують 

його конституційні права на працю, та права засновників газеті 

«Айвенго».  

Гарбар просить визнати рішення зборів трудового колективу газети 

«Айвенго» про обрання нового редактора недійсним.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №122 

Челпан звернувся до суду із заявою, в якій просив витребувати з 

володіння Кошової, на яку було покладено обов'язок по веденню 

трудових книжок працівників Товариства, трудову книжку Челпана. 

Кошову було звільнено з займаної посади за прогул та запропоновано 

повернути директору Товариства Челпану його трудову книжку. В 

судовому засіданні представник Кошової заперечував проти 

задоволення позову та зазначив, що після незаконного звільнення 

Кошової за прогул (через неприязні стосунки з директором), де 
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знаходиться майно та документація (трудові книжки, в тому числі і 

трудова книжка директора ) їй не відомо. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №123 

Іноземна фірма «Челсі» є учасником ТзОВ «Челсі А», згідно з 

рішенням Загальних Зборів учасників фірми «Челсі» було вирішено 

призначити директора ТзОВ «Челсі А» громадянина України 

Селезньова. Після двох років роботи ТзОВ «Челсі А» зв'язок з 

фірмою «Челсі» обірвався. Директор Селезньов вирішив звільнитись, 

але відповідно до статуту ТзОВ «Челсі А» для звільнення з посади 

йому потрібно було рішення Загальних Зборів фірми «Челсі», з якими 

він не міг встановити зв'язок. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №124 

Директор дирекції Компанії Долотов 15.07.2012 р. прийняв на роботу 

Мукарську на посаду головного спеціаліста дирекції Компанії.  

10.12.2016 р. Мукарська зареєструвала в канцелярії адресовану 

Долотову заяву про звільнення її за власним бажанням з 25.12.2016 р. 

Долотов пропонував їй залишитися та обіцяв збільшити їй заробітну 

плату, але Мукарська відмовилася від подальшої роботи, а Долотов 

попередив, що він не підпише її заяву. 25.12.2016 р. Мукарська не 

вийшла на роботу, надіславши по пошті заяву про надіслання їй 

трудової книжки поштою. 

25.12.2016 р. Мукарська отримала поштою лист за підписом 

Долотова про те, що її заява про звільнення ним не може бути 

задоволена, оскільки він не уповноважений звільняти працівників 

дирекції (в зв’язку з проведенням централізації бізнеспроцесів 

керівництвом Компанії 20.03.2014 р. прийнято рішення про передачу 

деяких повноважень, в тому числі прийому-звільнення працівників 

дирекцій, від директорів дирекцій до директора Компанії.). Того ж 

дня до неї зателефонували з відділу кадрів головного офісу Компанії і 

зажадали надати пояснення з приводу поважності причин її 

відсутності на роботі 25.12.2016 р. (до головного офісу надійшла 
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службова записка Долотова про нез’явлення Мукарської на роботі). 

Отримавши від неї пояснення, що вона вважала себе звільненою за 

власним бажанням, оскільки відпрацювала два тижні, директор 

Компанії звільнив її 26.12.2016 р. за прогул. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №125 

На загальних зборах публічного акціонерного товариства 

«Кришталь» було прийнято рішення про звільнення директора. 

Директор знавши про те, що його будуть звільняти, до зборів взяв 

лікарняний і посилаючись на ст.40 КЗпП «Не 

допускається звільнення працівника з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу в період його тимчасової 

непрацездатності» зазначив, що не можна приймати рішення про його 

звільнення, коли він на лікарняному. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №126 

25 серпня 2016 р. Акулов подав заяву про звільненняч за власним 

бажанням з 8 вересня 2016 р. Роботодавець погодився звільнити 

Акулова із 1 вересня, не відпрацьовуючи двох тижнів. Однак, у 

зв’язку з певними обставинами 29 серпня Акулов передумав 

розривати трудовий договір із роботодавцем і звернувся до 

роботодавця із письмовою заявою, у якій відкликав свою попередню 

заяву. У відповідь роботодавець заявив йому, що оскільки він 

дозволив Акулову розірвати трудовий договір із підприємством до 

закінчення строку попередження, то, це означає, що трудовий договір 

припиняється за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП). Анулювання такої 

домовленості може мати місце лише за взаємної згоди про це 

роботодавця і працівника. Оскільки цього не сталося, 1 вересня 2016 

р. трудовий договір було розірвано з Акуловим за п.1 ст. 36 КЗпП. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №127 

Генеральний прокурор підписав наказ про звільнення свого першого 

заступника Кудюкіна і призначив  першим заступником Генерального 

прокурора Валевського. 

Наступного дня Валевський приступив до своїх трудових функцій, 

хоча наказ про його призначення не був опублікований в офіційному 

друкованому виданні. 

Тесть Кудюкіна оскаржив наказ про призначення першого заступника 

до суду. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №128 

Акціонер ПрАТ «Ковчег», який мав частку в 51 відсоток, звільнив 

керівника ревізійної комісії Воєвудського, оскільки підозрював, що 

він приховував певні факти на користь інших акціонерів.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №129 

Кондратюк  був обраний на посаду ректора Вищого навчального 

закладу із статусом «національний» у 2010 році. У 2016 році 

зазначений раніше Вищий навчальний заклад втратив статус 

«національного», у зв’язку з чим, Кондратюка було усунуто від 

посади ректора, та почато обрання нової кандидатури. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №130 

Яковинець працював на підприємстві 5 років. Власник даного 

підприємства вирішив звільнити Яковинця, з причини припинення 

повноважень посадової особи, але  ніяк конкретно не обґрунтував 

таке рішення.  

Також власник виплатив Яковинцю компенсацію у розмірі 

середнього 6-місячного заробітку. 

Яковинець звернувся в суд з заявою про оскарження таких дій 

власника, та поновлення його на роботі, оскільки відповідно до КЗпП, 
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звільнення особи повинно бути обґрунтованим з зазначенням 

причини звільнення. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №131 

Кочмарук є працівником підприємства «Фурор», він 01.10.2016 р. 

написав заяву про звільнення за власним бажанням, але 12.10.2016 р. 

він захворів та отримав лікарняний на тиждень. Того ж дня він 

зателефонував керівнику і повідомив, що відкликає свою заяву про 

звільнення, на що заперечив керівник, обгрунтовуючи це тим що, на 

його місце запрошено іншого працівника, якому не може бути 

відмовлено в укладанні трудового договору. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №132 

Мельник був призначений Генеральним Директором ТзОВ «Адажіо». 

Учасниками вказаного товариства є Ралдугін (частка 20%) та Журба 

(частка 80%). Через 4 місяці роботи було складено протокол 

загальних зборів учасників ТОВ за підписом Сидорова (секретаря 

зборів) та Ралдугіним  (голова зборів), яким, оформлено результати 

проведення позачергових зборів учасників вказаного товариства у 

складі лише Ралдугіна. Другий учасник товариства Журба, участі у 

зборах не приймав, є відомості, що направлений йому лист-

повідомлення про позачергові збори та порядок денний повернений з 

поштового відділення за закінченням терміну зберігання. При цьому, 

вказаним протоколом оформлено рішення загальних зборів про 

звільнення Мельника з посади генерального директора ТзОВ 

«Адажіо», обов'язки генерального директора покладено на Сидорова, 

зобов'язано Мельника протягом п'яти робочих днів передати за актом 

прийому-передачі печатку та відповідні документи товариства 

Сидорову. 

Ваша оцінка ситуації. 
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ТЕМА № 6. РОБОЧИЙ ЧАС 

 

Задача №133 

Баранова працювала у товаристві, де прохід на робочі місця був 

можливим по електронних перепустках. Коли до неї під час обідньої 

перерви прийшла подруга, Баранова скористалася електронною 

перепусткою своєї колеги Кисіль, яка лежала в неї на столі, та 

затрималася з обідньої перерви на 50 хвилин. В кінці місяця Кисіль 

при отриманні заробітної плати звернула увагу на незначне 

зменшення розміру заробітної плати. В бухгалтерії їй пояснили, що 

вона була відсутня на робочому місці в робочий час 50 хвилин, які їй 

не були оплачені. Завіряння Кисіль про те, що вона в робочий час 

завжди була на роботі були залишені без уваги. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №134 

Бендас звернулася до роботодавця із заявою здійснити їй оплату у 

подвійному розмірі всіх годин, відпрацьованих понад встановлену 

норму робочого часу за останні 5 років. Роботодавець їй заперечив 

пояснюючи тим, що трудовим законодавством передбачено, що 

надурочна робота може мати місце при перепрацюванні при 

п’ятиденному та шестиденному робочому тижні, а Бендас працює за 

графіком змінності, на який не поширюється режим п’яти та шести 

денного робочого тижня, тому ніяких надурочних годин не було і 

доплачувати їй не будуть. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №135 

Перед загальними зборами акціонерів страхової компанії «Фіалка», 

для покращення статистики укладення договорів страхування, 

директор обласної дирекції СК «Фіалка» видав наказ про 

встановлення протягом трьох тижнів 6-ти денного робочого тижня із 

збереженням 8-годинного робочого дня. 

Частина працівників відмовилися ставити підписи під наказом. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №136 

Юрист Бицак отримав третю групу інвалідності загального 

захворювання і рекомендації працювати не більше 4 годин. Директор 

товариства встановив неповний робочий час 4 години. Бицак не 

погодився з цим та наполягав на встановленні йому скороченого 

робочого часу 4 години. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №137 

16-річний Вдовін був прийнятий на роботу з тривалістю робочого 

тижня 26 годин. Отримавши  першу заробітну плату, яка була 

меншою від заробітної плати його колеги, який працював на 

аналогічній посаді 40 годин на тиждень, Вдовін  звернувся до 

начальника відділу за роз’ясненнями. Начальник пояснив, що 

заробітна плата менша, тому що Вдовін не відпрацював 40 годин на 

тиждень – несправедливо витрачати з фонду оплати праці однакові 

кошти на працівників, які відпрацьовують різну тривалість часу на 

користь роботодавця. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №138 

При обговоренні проекту колективного договору представники 

трудового колективу виступили з ініціативою включити до 

колективного договору положення про те, що у разі, якщо працівник 

із своєї вини не випрацював 8-ми годинну денну норму, то він може 

протягом місяця відпрацювати понаднормово без будь-якої 

додаткової компенсації невідпрацьовані години. Роботодавець 

погодився. Через деякий час, керуючись даним положенням 

колективного договору директор своїм наказом залучив до 

надурочних робіт інваліда 3 групи Дмитрієнко (яка за день до наказу 

була відсутня на роботі без поважної причини 2 години – їздила до 

туристичної агенції оформляти путівки на відпочинок). 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №139 

Юрист Зінінков працював в товаристві юристом за сумісництвом (4 

години на день), з відповідною оплатою (півставки). Через 5 місяців 

Зінінков вирішив піти у відпустку на 24 календарні дні. Оформивши 

відпустку за основним місцем роботи, він звернувся з відповідною 

заявою до товариства, де йому відповіли: по-перше, він не 

відпрацював ще 6 місяців, щоб іти у відпустку повної тривалості, по-

друге, за графіком відпусток, який складався ще до його приходу, у 

відпустку має йти його колега, який бажає використати дану 

відпустку згідно графіку (а їх у відділі тільки двоє), по-третє, 

оскільки він працював половину робочого часу за півставки, то і 

щорічна оплачувана відпустка йому визначається пропорційно 12 

календарних днів. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №140 

В товаристві о 18-30 відбулася аварія. Заступник директора видав 

наказ про залучення усіх працівників до роботи у зв’язку з 

необхідністю усунути наслідки аварії. Серед працівників був 17 

літній Бернацький, який о 18-00 пішов додому, а ввечері 

зателефонувавши до колеги і з’ясувавши, що завтра також всі будуть 

усувати наслідки аварії, не прийшов на роботу. Через день, коли 

працівники приступили до виконання своїх посадових обов’язків, в 

тому числі і Бернацький, заступник директора оголосив Бернацькому 

догану за ігнорування доручень керівництва. Бернацький не 

погодився із доганою і вирішив її оскаржити до суду. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №141 

Воловіна вирішила влаштуватися на роботу на хімічний завод на 

посаду, яка передбачала роботу в шкідливих умовах. Начальник 

відділу кадрів зазначив, що оскільки є шкідливі фактор на її робочому 

місці, тому Воловіна має надати медичні довідки, які підтверджують 

стан її здоров’я і придатність працювати в шкідливих умовах. Після 
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отримання довідок про стан здоров’я із Воловіною уклали трудовий 

договір із 40 годинним робочим тижнем та заробітною платою 5 

тисяч гривень. 

Ваша оцінка ситуації.   

 

 

Задача №142 

Петрик працює в управлінні соціального захисту населення 

провідним спеціалістом. В зв’язку з великою кількістю відвідувачів із 

Східної України та необхідністю опрацювання великого обсягу 

документації начальник управління видав наказ, відповідно до якого 

Петрик зобов’язана чергувати кожної третьої суботи із 10 до 14 

години (надавати консультації переселенцям із зони АТО), т а 

встановив, що в інші дні (8 днів у місяці на розсуд Петрик) Петрик 

працює по 7 годин. При ознайомленні із даним наказом Петрик 

зазначила « з наказом ознайомлена та не погоджуюся». В третю 

суботу місяця Петрик не вийшла на чергування, відвідувачі, які 

прийшли в суботу до управління та не могли отримати консультацію, 

написали скаргу до райдержадміністрації. Начальнику управління 

оголосили догану. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №143 

Тимофеєва працює круп’є в казино, робочий час встановлено з 17-00 

до 24-00. ЇЇ друг, який вчився на юрфаці університету, після лекції по 

трудовому праву роз’яснив Тимофеєвій, що оскільки вона працює 

вночі, то її робочий день має бути на одну годину скорочений. Коли 

Тимофеєва повідомила роботодавця, що буде приходити на роботу о 

18-00, їй наголосили, що вона працює не тільки в нічний час 

(наприклад, в червні темніє о 9 вечора), тому підстав говорити, що 

вона весь час працює в нічну зміну немає, як і підстав скорочувати їй 

на годину робочий час. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №144 

Ткаченко працює в реанімації медичною сестрою. Оскільки їхня 

лікарня знаходилася поблизу району бойових дій на Сході України, 

періодично виникали ситуації, коли доводилося працювати 

цілодобово. Ткаченко перепрацьовувала оскільки її колеги не 

встигала надавати допомогу всім пораненим; коли звернулася до 

бухгалтерії за оплатою перепрацьованих годин, їй повідомили, що 

хоч вона і працювала разом з головним лікарем і ніхто не 

сумнівається у перепрацьованих нею годинах, але правових підстав їй 

доплачувати немає. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №145 

З метою зробити комфортним святкування працівниками новорічних 

свят, адміністрація підприємства видала наказ про визначення 31 

грудня вихідним днем, який відпрацюють працівники у другу суботу 

грудня. Харченко не вийшла у суботу на роботу і коли від неї в 

понеділок зажадали надати письмові пояснення причин прогулу, 

Харченко зазначила, що вона укладала трудовий договір з 

п’ятиденним робочим тижнем, субота та неділя вихідні, зміни до 

трудового договору не вносилися, Кабінет Міністрів України не 

приймав відповідної постанови про перенесення робочих днів, тому 

вважає свою поведінку правомірною та такою, що не порушує 

трудову дисципліну. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №146 

Начальник відділу запропонував 2-м програмістам залишитися після 

роботи і дописати програму, яку треба вже завтра впроваджувати. Ті 

погодилися і пропрацювали 2 години. На наступний день програмісти 

звернулися до начальника, щоб той подав керівництву доповідну 

записку про оформлення їм надурочних годин, на що начальник 

відповів, що дані роботи не є надурочними, а те, що програмісти 

працювали після закінчення робочого часу, то самі винуваті, адже 
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якби вони не робили щогодини перекури з кава-чаєм, то встигали б 

все робити в робочий час. Програмісти відповіли, що вони 

раціонально використовують робочий час, а на щогодинні перерви 

вони мають право. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №147 

Данилевич був прийнятий на роботу до комунальної установи 

«Петриківська центральна районна лікарня» водієм. Водій працював 

у нічний час, часто понад норму, однак заробітна плата 

виплачувалась згідно з графіком роботи, тобто з 09.00 до 17.00 год. 

по ставці. Він неодноразово звертався до керівництва лікарні, та 

отримував відповідь, що у зв'язку з недостатнім фінансуванням 

доплата за надурочні години, у святкові і неробочі дні, а також у 

нічний час припинена. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

 

Задача №148 

Можар працювала продавцем-консультантом  в магазині брендового 

одягу. В лютому 2015 року вона розлучилася із чоловіком та 

переїхала з 4-річною донькою в квартиру (в передмісті), яка дісталась 

їй у спадщину від бабусі. Оскільки раніше доньку відводила та 

забирала із садочка свекруха, а графік роботи Можар не співпадав з 

графіком роботи найближчого дитсадка, Можар написала заяву про 

встановлення їй неповного робочого дня 5 годин (на півтори години 

пізніше приходитиме і на півтори години раніше йтиме з роботи). 

Керівник завізував заяву з припискою встановити неповний робочий 

день 1 година (30 хвилин з початку роботи, 30 хвилин в кінці роботи). 

Коли Можар дали на ознайомлення наказ про встановлення 

неповного робочого дня, вона сказала, що її це не влаштовує, на що 

отримала відповідь, що її п'ятигодинний робочий день не влаштовує 

інших працівників. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №149 

Ткаченко працював менеджером на ПрАТ «Міраж» та був його 

акціонером. Ткаченко отримав листа від ПрАТ «Міраж», в якому його 

запрошували на чергові збори акціонерів, які відбудуться 23.04.2015 

року та порядок денний зборів. 23.04.2015 року Ткаченко не прийшов 

до офісу а поїхав на збори акціонерів. Коли він 24.04.2015 року 

прийшов до офісу, його начальник зажадав від нього пояснень 

причин прогулу та повідомив, що має намір писати кервництву 

доповідну, щоб йому оголосили догану за прогул. Ткаченко 

заперечив звинувачення у прогулі і зазначив, що він був на зборах за 

запрошенням його роботодавця, що на зборах було все керівництво 

товариства, що він там пройшов реєстрацію, тобто є і письмові 

докази і свідки, що він був на зборах.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №150 

На підприємстві «Факел» робочий час встановлений з 9-00 до 18-00, 

обідня перерва 13-00 - 14-00. Регурецькій начальник відділу 

14.04.2015 року зробив зауваження, що вона в п'ятницю пішла з 

роботи на годину раніше. На що Регурецька повідомила, що 

відповідно до трудового законодавства, напередодні святкових днів 

робочий час скорочується на 1 годину, і хоч вона мусульманка, але 

шанує Великдень. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №151 

Безсонова, яка працювала юристом ТОВ «Веселка» не отримала 

премії за місяць через те, що не була присутня на судовому засіданні. 

Начальнику відділу вона пояснила, що відповідно до ухвали 

Господарського суду м. Києва, судова справа була призначена на 17-

40. О 17-30 Безсонова була в суді, але о 17-40 суддя розглядав ще 

справу, яка була призначена на 15-40, після якої до справи «ТОВ 

«Веселка» по списку призначених суддею справ до слухання в цей 

день мали розглядатися ще 10 справ. Оскільки у Безсонової на 19 

годину був квиток (дуже дорогий!!!) на концерт улюбленої групи і 
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враховуючи те, що у неї робочий день до 18 години, о 18-00 

Безсонова пішла з приміщення господарського суду, повідомивши 

секретаря судового засідання, що вона не буде чекати до ночі 

розгляду своєї справи. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №152 

Директор заводу «Петриківський» встановив своїм наказом неповний 

робочий час працівникам заводу, оскільки в даний час спостерігається 

недостатній обсяг робіт, малий прибуток і у зв’язку з цим, 

унеможливлює виплату заробітної плати в повному обсязі. Працівники 

звернулись у юридичний відділ з проханням дати роз’яснення з приводу 

незаконних дій директора по встановленню неповного робочого часу. 

Також працівники вимагали оплатити той час, на який директор 

скоротив робочий тиждень, оскільки все сталося не з їх вини.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №153 

На підприємстві «Сплав» було укладено колективний договір. 

Відповідно до нього працівники працюють за скороченої тривалості 

робочого часу – 36 годин на тиждень, що пов’язано з важкими та 

шкідливими умовами праці. Через 2 місяці було змінено керівництво. 

Нове керівництво  видало наказ про перехід на робочий тиждень за 

таким розпорядком, що останній робочий день тижня працюватимуть 

6 годин, тобто на 2 години менше, а з понеділка по четвер по 8 годин. 

В п’ятницю, напередодні Свята 8 березня (яке припадає на суботу), 

Щербина пішов з роботи на 3 години раніше. На вимогу роботодавця 

надати пояснення щодо самовільного залишення робочого місця на 

годину раніше ніж всі інші працівники, Щербина пояснив, що 

робочий день напередодні святкового дня скорочується на одну 

годину, незалежно від бажання керівництва і того, що і так на даному 

підприємстві по п’ятницях робочий день скорочений на 2 години. 

Керівництво оголосило догану Щербині за порушення трудової 

дисципліни. 

Ваша оцінка ситуації. 

http://plant.kiev.ua/product_2732.html
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Задача №154 

Фещенко працював касиром банку і заочно навчався на економічному 

факультеті одного з вузів. Отримавши виклик на сесію, Фещенко 

звернувся до керівника відділення банку з заявою про надання йому 

відпустки у зв’язку з навчанням. Керівник зауважив, що йому не було 

надано доказів успішного навчання Фещенка, відповідно, для 

складання першої сесії Фещенку було запропоновано використати 

частину його щорічної основної відпустки, а при наданні після сесії 

керівнику довідки з вузу про успішне навчання Фещенка, для 

складання наступної сесії йому буде надана відпустка для навчання.   

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №155 

Із 05.02.2014 р. Петрова працює в Хмельницькій обласній 

психіатричній лікарні № 1 на посаді соціального робітника відділення 

№ 14 (психіатричне, з посиленим наглядом, для лікування хворих, до 

яких застосовано примусові заходи медичного характеру за рішенням 

суду). 15.04.2015 р. Петрова звернулась із заявою про надання їй 25 

днів додаткової соціальної відпустки, але у цьому їй було відмовлено 

з посиланням на те, що посада «соціальний робітник» не включена до 

Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість 

працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за 

роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий 

характер праці; а також не затверджена колективним договором 

ХОПЛ № 1. 

Петрова, не погоджуючись з думкою керівництва ХОПЛ № 1, подала 

позов до суду, зазначивши, що посада «соціальний робітник» є 

новою, а тому не могла бути включена до Списків, затверджених у 

1997 р., хоча, згідно із посадовою інструкцією, виконувані позивачем 

функції підпадають під шкідливі і важкі умови праці.  

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №156 

Бокучава мала йти у відпустку по вагітності і пологах з 1 липня. 

Оскільки вагітність нею переносилася нелегко, Бокучава вирішила 

приєднати до відпустки по вагітності і пологах щорічну відпустку 24 

календарні дні, частину невикористаної щорічної відпустки за 

минулий рік 7 календарних днів та відпустку без збереження 

заробітної плати 14 календарних днів і звернулася до відділу кадрів з 

заявою про надання даних відпусток з 15 травня. Начальник відділу 

кадрів пояснила, що брати всі відпустки, передбачені КзПП коли 

заманеться не можна, оскільки є графік відпусток, який і ведеться на 

підприємствах, щоб робочий процес підприємства не погіршувався 

через перебування працівників у відпустках. Крім того, директор 

підприємства наполегливо рекомендував працівникам ділити 

відпустки на частини, щоб уникнути тривалої відсутності працівника 

на роботі через перебування у відпустці.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №157 

Складаний разом з колегами вирішили видати кафедральну 

монографію. Творчим колективом у складі 7 викладачів був 

опрацьований значний обсяг матеріалів, але монографія потребувала 

ще доопрацювання. Складаний запропонував колегам, що він може 

взяти на себе остаточне доопрацювання матеріалу колективної 

монографії, та отримавши згоду трьох колег звернувся до відділу 

кадрів із заявою про надання йому двох місяців творчої відпустки для 

завершення роботи над монографією. Працівниця відділу кадрів 

зазначила, що півгодини тому один із співавторів монографії також 

подав заяву про надання йому творчої відпустки тривалістю один 

місяць для завершення роботи над тією ж колективною монографією. 

Керівництво інституту відмовило обом викладачам у наданні творчих 

відпусток. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №158 

Працівники Київводоканалу Богданюк та Бойко  під час обідньої 

перерви пішли обідати додому до Бойка, який жив у сусідньому 

будинку. В цей час до Київводоканалу надійшло повідомлення про 

аварію водопроводу. Начальник бригади зателефонував до Богданюка 

на мобільний телефон та наказав терміново виїхати на місце аварії, на 

що Богданюк відповів, що він знаходиться далеко від роботи по своїх 

справах, планував на роботу повернутися не раніше кінця обіду, і 

нічим не може допомогти. На слова начальника бригади що він бачив 

по яких справах і куди пішов Богданюк повідомив, що обідню 

перерву, хоч би що відбувалося на роботі, він використовує на 

власний розсуд та просив його в позаробочий час не турбувати. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №159 

Гльоза працювала в хімічній лабораторії. У зв’язку з вагітністю за 

медичним висновком її перевели на посаду спеціаліста загального 

відділу. Побувши в декретній відпустці 1,5 року Гльоза вийшла 

працювати до хімічної лабораторії. Гльоза поцікавилася у юриста 

підприємства, чи може вона взяти додаткову відпустку за шкідливі 

умови праці, адже час перебування у декретній відпустці 

зараховується до пільгового стажу роботи.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №160 

Карпенко працювала перекладачем у філіалі міжнародної компанії. 

Відповідно до графіку відпусток їй була надана частина відпустки 

тривалістю 14 календарних днів. Не отримавши відпускних, 

вийшовши з відпустки Карпенко звернулася до бухгалтерії, де їй 

відповіли, що заробітну плату виплачують за відпрацьовані дні, а за 

відпочинок компанія не платить. Враховуючи те, що заробітні плати в 

компанії в рази перевищують середні заробітні плати на аналогічних 

посадах в інших роботодавців, то Карпенко могла собі без труднощів 

профінансувати відпочинок. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №161 

Ковальчук два роки пропрацював водієм на заводі. Його робочий 

день був ненормованим, про що йому зазначили при прийомі на 

роботу. Поспілкувавшись із племінником, який вчився на 

юридичному факультеті, Ковальчук випадково дізнався, що за 

ненормований робочий день йому належать додаткові дні відпустки. 

Ковальчук звернувся з заявою про надання йому додаткової 

оплачуваної відпустки 14 днів (племінник проконсультував, що 

додаткова відпустка за ненормований робочий день 7 днів, а за 2 роки 

14). Начальник відділу кадрів повідомив, що відпустка за 

ненормований робочий день не може переноситися на наступний рік і 

«згорає», якщо її не використовують у поточному році, крім того, на 

заводі відпустка за ненормований робочий день складає один день. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №162 

Кравченко перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати 

з 10 травня по 24 травня захворіла і перебувала на лікарняному із 12 

травня по 17 травня. 18 травня вона через колегу передала до відділу 

кадрів листок тимчасової непрацездатності та заяву з проханням 

продовжити відпустку на 6 днів, в зв’язку з перебуванням на 

лікарняному в період відпустки. Роботодавець відмовив у 

продовженні відпустки. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №163 

Довбик, пропрацювавши три роки в банку, погодила з керівництвом 

35-годинний робочий тиждень з оплатою, пропорційно 

відпрацьованому часу. Перед аудиторською перевіркою, в зв’язку з 

впорядкуванням великого об’єму документації, начальник відділу 

попросив Довбик вийти на роботу в суботу на повний день. В кінці 

місяця Довбик отримала заробітну плату у звичайному розмірі, без 

доплати за роботу у вихідний день. На запитання Довбик щодо 
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доплати  начальник відділу зазначив, що вона і так працює неповний 

робочий тиждень, тому доплачувати їй немає правових підстав. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №164 

Дука використав свою щорічну відпустку (24 календарні дні) у серпні 

2015 року. У листопаді 2015 року через поважні сімейні обставини 

(рідна сестра внаслідок дтп отримала тяжкі тілесні ушкодження) Дука 

вирішив знову взяти відпустку строком 10 календарних днів за свій 

рахунок щоб підтримати сім’ю. Директор відмовився надавати 

відпустку, оскільки начальник відділу на заяві про відпустку 

зазначив, що не погоджує надання відпустки, бо Дука на той час мав 

багато завдань, які були не виконані. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №165 

Жованик всиновила дитину, в зв’язку з чим використала право на 

відпустку 56 календарних днів. Оскільки даного часу не вистачило, 

щоб узгодити всі побутові питання, Жованик звернулася із заявою 

про надання їй щорічної відпустки (24 календарних дні), яка по 

графіку відпусток припала на період, коли Жованик перебувала у 

відпустці в зв’язку із всиновленням.  

Адміністрація підприємства повідомила, що оскільки Жованик 

пропустила по графіку період, коли могла взяти щорічну відпустку, а 

зараз у відпустку по графіку має йти її колега, то тепер Жованик 

може піти у щорічну відпустку тоді, коли вийде з відпустки її колега. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №166 

Ректорат університету в усній формі довів до відома деканів вимогу 

про надання викладацькому складу відпустки без збереження 

заробітної плати тривалістю 10 календарних днів у січні, мотивуючи 

це економією коштів для оплати за опалення. Відділ кадрів 

розповсюдив по кафедрах проекти заяв працівників про надання 
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відпустки без збереження заробітної плати в зв’язку із сімейними 

обставинами. Професор Самусенко відмовилася підписувати таку 

заяву, мотивуючи тим, що вона у червні виходить заміж і має намір 

взяти відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 10 

календарних днів, а відповідно до трудового  законодавства 

максимальна тривалість відпустки без збереження заробітної плати - 

два тижні, А щоб університет зекономив на опаленні, вона згодна 

працювати вдома, зобов’язується надати в деканат звіт про виконану 

роботу вдома, щоб не було сумнівів, що вона не працювала. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №167 

Начальник відділу організації продаж Миколаєнко три роки поспіль 

не використовував щорічних відпусток. На чергову вимогу 

роботодавця написати заяву про відпустку (бо інакше оголосять 

догану за злісне ухилення від відпустки) Миколаєнко написав заяву, в 

якій просив надати відпустку тривалістю 14 календарних днів, а 

решту днів відпустки компенсувати грошима. Роботодавець зазначив, 

якщо він перепише заяву на 24 дні відпустки то за решту днів (48 днів 

за 2 роки) роботодавець йому сплатить грошову компенсацію. 

Миколаєнко відмовився переписувати заяву та зазначив, що у разі 

незадоволення його заяви, він поскаржиться в прокуратуру, що йому 

не надають відпустки. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №168 

Дутка звернувся до керівника із заявою про надання відпустки без 

збереження заробітної плати тривалістю 10 календарних днів у 

зв’язку із одруженням. Керівник відмовився задовольняти заяву, та 

наголосив, що зараз звітний період, відпустити його не може, тому, 

щоб не переносити весілля він дозволяє Дутці 3 дні вирішувати 

весільні питання (дарує йому ці три дні на весілля), 10 днів відпустки 

без збереження заробітної плати рекомендував взяти влітку. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №169 

У Тарана в липні народився син, він подав роботодавцю заяву про 

надання йому щорічної відпустки. Роботодавець відмовив у наданні 

даної відпустки, зазначивши, що на підприємстві є графік відпусток, 

підстав порушувати графік немає, народження дитини не є поважною 

причиною, тому йтиме він у відпустку у вересні, по графіку . 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №170 

Бернацький, фотокореспондент газети «Пліткарка», у неділлю 

знаходився на дачі в гостях. Йому зателефонував безпосередній 

начальник з вимогою негайно вийти на роботу для складання 

фоторепортажу до топової новини вечірнього випуску номеру газети. 

Бернацький відмовився, посилаючись на те, що він знаходиться в 

гостях за 200 км від місця роботи у свій вихідний, та і безпосередній 

керівник місяць як на новій посаді, а до того працював 

фотокореспондентом, тому і без Бернацького є кому попрацювати 

над випуском. Через те, що фоторепортаж так не був зроблений і 

випуск номеру був не таким яскравим, як планувалося, головний 

редактор оголосив Бернацькому та його безпосередньому керівнику 

догану. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №171 

Юрист підприємства Задоя пішов у відпустку з 2 червня, через два 

дні на підприємство прийшла ухвала суду з позовною заявою, в якій 

зазначалося, що колишній працівник, якого звільнили за прогул хоче 

поновитися на роботі. Оскільки юрист на підприємстві тільки один, 

керівництво видало наказ про відкликання Задої із відпустки 7 

червня. Задоя в телефонному режимі повідомив, що він із відпустки 

не може вийти за сімейними обставинами, на що йому відповіли, що 

це питання вже вирішене, і якщо Задої не буде 7 червня на роботі, то 

йому проставлять прогул. 

Ваша оцінка ситуації.  
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Задача №172 

Левченко вирішив звільнитися за власним бажанням і маючи декілька 

днів невикористаної відпустки, написав ще одну заяву про надання 

відпустки та просив вважати останній день відпустки днем 

звільнення. Левченко перед виходом у відпустку отримав розрахунок 

при звільненні та трудову книжку із записом про звільнення. 

Перебуваючи у відпустці Левченко захворів. По завершенні 

лікування (2 місяці) Левченко звернувся до бувшого роботодавця з 

заявою про оплату лікарняного та перенесення частини 

невикористаної відпустки на інший період (який саме він ще не 

визначився) та просив повернути без виконання його заяву про 

звільнення за власним бажанням (поки перебував на лікарняному на 

обіцяну вакансію вже взяли іншого працівника).  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №173 

Яценко подала заяву про надання їй частини невикористаної 

щорічної відпустки строком 10 календарних днів. Директор відмовив 

їй у наданні відпустки, мотивуючи невідповідністю заяви графіку 

відпусток. Яценко наголосила, що вона неповнолітня, крім того вона 

просить відпустку з метою підготовки до вступу у вищий навчальний 

заклад. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №174 

Шамардак звернувся із заявою про надання йому оплачуваної 

відпустки для оздоровлення терміном чотири календарних місяця, 

оскільки відповідно до медичних показань саме такої тривалості 

оздоровлення йому рекомендував лікар. Безпосередній керівник 

відмовився погоджувати дану заяву та зазначив, що відповідно до 

локальних документів підприємства працівник може отримати 

відпустку тільки 24 календарних дні, і можливо Шамардаку варто 

звільнитися, оздоровитися і потім знову влаштуватися на роботу. 

Ваша оцінка ситуації. 



Тема №7. ЧАС ВІДПОЧИНКУ 

 

 

75 

 

Задача №175 

Шіснадцятирічний Бутенко у липні уклав трудовий договір. Через два 

тижні він написав заяву про надання йому щорічної оплачуваної 

відпустки 24 календарних дні, бо хоче з друзями поїхати відпочивати. 

Роботодавець зазначив, що Бутенко мало пропрацював, щоб так 

потребувати відпочинку. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №176 

Директор підприємства повідомив на нараді керівникам структурних 

підрозділів, що на новорічні свята (між 01 та 07 січня) є декілька 

робочих днів протягом яких працівники мають оформити відпустки 

без збереження заробітної плати, а безпосередні керівники мають 

проконтролювати вчасне написання працівниками заяв та здати їх до 

відділу кадрів до 25 грудня, залишивши чергових (по одному на 

підрозділ). В підрозділах виникли суперечки між працівниками, хто 

залишиться чергувати, оскільки більшість з них на новорічні свята не 

виїздили святкувати із міста і бути вдома без збереження заробітної 

плати ніхто з них не хотів. Враховуючи те, що не більше 20 відсотків 

працівників написали заяви про відпустки без збереження заробітної 

плати директор підприємства видав наказ «Про перенесення робочих 

днів» «з метою створення сприятливих умов для святкування Нового 

року, Різдва Христова, раціонального використання робочого часу», 

перенести січневі дні на суботи. Декілька працівників зазначили, що 

дані умови несправедливі, оскільки суботи є вихідними днями і 

оплата у вихідний день має проводитися у подвійному розмірі, на 

відміну від роботи у буддень. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №177 

Новгородська тривалий час перебувала у пошуку роботи і була дуже 

вдячна родичам, які знайшли їй роботу помічника директора 

фінансового департаменту. При оформленні документів у відділі 
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кадрів їй дали підписати контракт, відповідно до якого в тому числі, 

Новгородська використає право на щорічну відпустку повної 

тривалості після 11 місяців роботи. Через 9 місяців роботи 

Новгородська вийшла заміж і вирішила використати щорічну 

оплачувану відпустку для весільної подорожі. У відділі кадрів їй 

звернули увагу на умову контракту та повернули заяву, оскільки вона 

суперечила умовам контракту. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №178 

При складанні графіку відпусток Шляхтун, щоб не сваритися із 

колегами зазначив вересень, та у червні звернувся із заявою до 

відділу кадрів про надання щорічної відпустки із 1 липня тривалістю 

38 днів. У відділ кадрів нагадали йому про графік відпусток і 

тривалість відпустки 24 календарних днів. Шляхтун зазначив, що він 

учасник АТО, тому може брати відпустку в будь-який час і 

збільшеної тривалості. 

У відділ кадрів пояснили, що право брати відпустку у будь-який час 

застосовується при складанні графіку, і там Шляхтун вибрав собі 

зручний час, а тепер в односторонньому порядку змінювати час 

відпустки немає підстав. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №179 

Демиденко працює в ТОВ «Малятко» півтора року. Трудова 

діяльність провадилася із ненормованими робочими днями. У 

трудовому договорі між ТОВ «Малятко» і Демиденко. була зазначена 

умова: надання щорічної додаткової відпустки за ненормований 

робочий день у розмірі 7 додаткових днів відпустки. 

Демиденко, яка як потерпіла від Чонрнобилоьської катастрофи мала 

ще щорічну додаткову оплачувану відпустку 16 календарних днів, 

звернулася до керівництва із заявою про заміну днів щорічної 

відпустки 24 дні та за ненормований характер праці 7 днів грошовою 

компенсацією, оскільки їй для відпочинку достатньо і 16 днів 

щороку. 
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Керівництво відмовило у задоволенні заяви зазначивши, що їм 

вигідніше, коли працівник відсутній на роботі, чім витрачати кошти 

на компенсацію днів відпочинку. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №180 

Начальник юридичного управління обласної ради Кулаков, звернувся 

до відділу кадрів із заявою про надання йому додаткової оплачуваної 

відпустки за вислугу років, адже він має стаж роботи на посаді 

державного службовця понад 10 років. Проте, йому було відмовлено 

через те, щоб він спочатку використав основну відпустку строком на 

30 днів. 

Ваша оцінка ситуації. 
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ТЕМА № 8. ОПЛАТА ПРАЦІ. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. 

ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 

 

Задача №181 

Працівник приватного підприємства Романенко під час сесії у вузі, 

який знаходиться в іншому населеному пункті, захворів, у зв'язку з 

чим повернувся через тиждень після закінчення навчальної 

відпустки. Через несвоєчасний вихід Романенка з відпустки у зв’язку 

з навчанням на роботу, керівник відділу звернувся з поданням до 

директора про притягнення Романенка до дисциплінарної 

відповідальності за неповідомлення про обставини, що склалися, а 

також ініціював не виплачувати Романенку гарантійні та 

компенсаційні виплати як працівнику що поєднує роботу з 

навчанням, а ті, які вже були виплачені – утримати.   

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №182 

Пономаренко протягом тривалого часу працював помічником 

директора ПрАТ «ІМГ груп». 10.05.2015 року він вирішив 

звільнитися з роботи за власним бажанням. При цьому під час 

звільнення ПраТ «ІМГ груп» не здійснило розрахунки з 

Пономаренком за роботу виконану в період квітня-травня 2015 року. 

Сума заборгованості становить 10 000 грн. У зв’язку із цим, 

Пономаренко звернувся до суду із позовом про стягнення 

заборгованості по заробітній платі, середнього заробітку за час 

затримки розрахунку при звільнені, відшкодування моральної шкоди. 

Директор ПраТ «ІМГ груп» послався на те, що в день звільнення 

Пономаренко не з’явився на роботу та не пред’явив в цей самий день 

вимогу про розрахунок, а тому директор вважає, що він не порушив 

строки розрахунків при звільненні.  

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №183 

Гончарук працював начальником відділення банку «Вершини». Із 

25.03.2015 по 10.10.2016 тимчасово виконував обов’язки начальника 

ще одного відділення цього ж банку. За вказаний період йому не було 

здійснено доплати за тимчасове виконання обов’язків, хоча він 

сподівався, що отримає дві заробітні плати. Оскільки обласне 

керівництво спочатку обіцяло це питання обговорити із головним 

офісом а потім і зовсім відмовилося вирішувати дане питання, 

Гончарук звернувся до суду із позовом про стягнення за період 

суміщення заробітної плати у розмірі посадового окладу суміщуваної 

посади. Роботодавець заперечив мотивуючи тим, що відповідно до 

колективного договору розмір доплати за суміщення визначається 

індивідуально, Гончарук підписав ознайомлення із наказом про 

суміщення в якому не йшлося про оплату суміщуваної роботи, таким 

чином, з ним було індивідуально визначено виконання суміщуваної 

роботи на громадських засадах. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №184 

Доценко у 2013 році звернувся до суду з позовом про виплату 

недоплаченої заробітної плати, в якому зазначив, що його мати у 

1946-1949 роках працювала на державному підприємстві; як він 

зясував, їй в згаданому періоді неправильно нараховувалася заробітна 

плата, внаслідок чого утворилася недоплата, яка, враховуючи 

інфляційні за тривалий період невиплати і в перерахунку на гривні 

становить 14571,39 грн. Оскільки його мати за життя не отримала 

даних коштів, просив суд включити дану суму коштів до складу 

спадщини та стягнути їх із правонаступника державного 

підприємства на його користь. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №185 

Корюковець працювала в банку спеціалістом загального відділу. 

Дізнавшись, що в банку є вакансія прибиральниці, Корюковець 

звернулася до відділу кадрів з проханням прийняти її по сумісництву 

на посаду прибиральниці. При ознайомленні з наказом про прийняття 

на роботу, Корюковець звернула увагу, що розмір окладу 

прибиральниці їй знижено, порівняно з тим, який є у інших 

прибиральниць. Їй пояснили, що оскільки вона працюватиме 

прибиральницею по сумісництву, то її оплата праці по сумісництву 

не повинна перевищувати половини посадового окладу, 

встановленого за основним місцем роботи. Корюковець не 

погодилася з даним поясненням, та зазначила, що роботодавця не 

повинно цікавити, по основному місцю роботи чи по сумісництву 

прибиратиме Корюковець, адже зона обслуговування її і 

прибиральниць, які працюють по основному місцю роботи однакова. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №186 

При проведенні перевірки податкових документів товариства 

аудиторською фірмою виявлено помилки у оформленні документів, 

факти несвоєчасного подання звітності та арифметичні помилки. 

Директор товариства видав наказ про зменшення на 20 відсотків 

посадового окладу головному бухгалтеру товариства. 

Головний бухгалтер на наказі підписалась та письмово зазначила, що 

не погоджується з даним наказом, оскільки помилки були допущені 

провідним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та звітності, 

яка не отримала навіть зауваження, бо є родичкою директора. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №187 

Семенченко звільнено за власним бажанням, але в день звільнення 

розрахунок з ним проведено не було. Семенченко подав позов до 

суду, в якому просив стягнути заборгованість по заробітній платі і 
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середній заробіток за весь час затримки по день фактичного 

розрахунку. Відповідач визнав позов в частині сплати заборгованості 

по заробітній платі, в іншій частині просив відмовити у задоволенні 

позову, оскільки через три дні після звільнення Семенченка 

порушено провадження у справі про банкрутство і введено мораторій 

на задоволення вимог кредиторів, таким сином, санкція у вигляді 

стягнення коштів за час затримки розрахунку при звільненні 

застосовуватися не може. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №188 

Перукар Красовська звернулася до керівниці перукарні із заявою про 

нарахування їй додаткової оплати за суміщення професій, оскільки 

вже два місяці як звільнилася із салону прибиральниця і вона 

змушена крім перукарської роботи, ще і прибирати (адже соромно за 

перукарню приймати клієнтів у неприбраному після попереднього 

клієнта салоні). Керівництво перукарні відмовило у оплаті суміщення 

на тій підставі, що Красовська з власної ініціативи два місяці 

працювала прибиральницею, їй керівництво працювати 

прибиральницею не доручало ні раніше ні тепер. Брати на роботу 

прибиральницю не будуть, оскільки така посада скорочена. А якщо 

Красовська не хоче відлякувати клієнтів перукарні брудним салоном, 

хай з іншими перукарями прибирають по черзі, зрештою зарплата 

перукарів залежить від кількості клієнтів та переліку наданих їм 

послуг, тому перукарі самі зацікавлені у хорошій репутації салону. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №189 

Могильний працював кондитером на фабриці. На вихідних 

повертаючись за кермом власного автомобіля  із дачі додому 

Могильний перевищив швидкість, про що був складений протокол 

про адміністративне правопорушення та Деснянським районним 

судом м. Києва притягнуто до адміністративної відповідальності 

(штраф). Оскільки Могильний не сплатив штраф у добровільному 
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порядку, постанова про відкриття виконавчого провадження 

(стягнення штрафу у примусовому порядку) надійшла до фабрики. 

Директор фабрики, який дуже негативно ставився до порушників 

правил дорожнього руху (бо сам був потерпілим у дтп) при 

підписанні наказу про преміювання працівників за підсумками 

роботи за місяць вилучив Могильного зі списку. Могильний 

звернувся із скаргою до директора фабрики, мотивуючи тим, що він 

має одні з найкращих показників в роботі, а робота і її оплата ніяким 

чином не залежать від його життя і поведінки поза робочим часом і 

робочим місцем. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №190 

Студент Панасенко у вільний від навчання час підробляв страховим 

агентом. На корпоративній вечірці Панасенко дізнався, що інші 

страхові агенти отримують премію за перевищення планів по 

укладанню договорів страхування та отриманню страхових премій. 

Панасенко звернувся до бухгалтерії за доплатою, оскільки декілька 

місяців поспіль він перевиконував плани, а отримував комісійну 

винагороду як завжди, без додаткового преміювання. Бухгалтер 

пояснила, що оскільки сумісники отримують заробітну плату за 

фактично виконану роботу, то підстав додатково його преміювати 

немає. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №191 

Панкеєва уклала з швейним атель’є трудовий договір, відповідно до 

якого вона прийнята на посаду кравчині. Оскільки їй було незручно 

їздити на роботу, а також в неї на утриманні була донька-інвалід 

(інвалід 2 групи по слуху), вона погодила з начальницею, що 

здебільшого працювати вона буде вдома (раніше вона шила речі на 

замовлення вдома, тому в неї все необхідне для шиття є). 

Пропрацювавши декілька місяців вона звернулася до атель’є з 

письмовою вимогою здійснити доплату понаднормової роботи та 
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праці членів сім’ї (декілька разів для виконання термінового 

замовлення працювала до ночі разом з донькою, за що їй обіцяли 

доплатити, але й досі не виконали обіцянки). 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №192 

Білоус працював головним спеціалістом адміністративно-

господарського відділу з окладом 5 тис. грн. Через деякий час 

начальник відділу повідомив його про те, що з наступного місяця 

Білоуса переводять на посаду провідного спеціаліста з окладом 3 тис. 

грн. Білоус зазначив, що своєї згоди на таке незаконне переведення 

він не дає, і оскільки за наступний місяць він отримав зарплату 

виходячи з окладу 3 тис. грн., Білоус подав позов до суду про 

визнання переведення незаконним та поновлення його на посаді 

головного спеціаліста. Суд, задовольняючи позов, стягнув з 

роботодавця на користь Білоуса різницю в заробітній платі за час 

виконання нижчеоплачуваної роботи, виходячи з розміру середнього 

заробітку Білоуса за чотири місяці до переведення і чотири місяці (до 

прийняття судом рішення) після переведення. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №193 

На меблевій фабриці через пошкодження обладнання відбувся 

простій 4-х працівників цеху обробки деревини. Начальник цеху 

перевів на час простою трьох працівників на вищеоплачувану роботу, 

але вони не виконали норми виробітку, а одного працівника на 

нижчеоплачувану роботу. Оскільки працівники отримали заробітну 

плату за дні простою на нових роботах нижчу за свою, вони 

зажадали, щоб їм за дні простою не з їхньої вини виплатили за дні 

простою виходячи із їхніх середньомісячних заробітків. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №194 

Нові акціонери товариства вирішили оптимізувати бізнес-процеси, 

внаслідок чого юристи Іванов та Ільчишин крім договірної роботи 

мають займатися ще і судово-претензійною роботою (з метою 

економії коштів розірвано договір з юридичною фірмою, яка вела 

справи товариства в суді). Оплата праці для юристів не змінилася 

(оклад 8 тис. грн. + 2 тис. грн. надбавка за сумлінну працю). 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №195 

Молодша медсестра Макуха працює у будинку престарілих, до її 

обов’язків входило і надання допомоги тяжкохворим престарілим, які 

не здатні до самообслуговування. Макуха звернулася до керівника 

будинку престарілих з заявою про встановлення їй надбавки в зв’язку 

з особливими умовами праці. Керівник відмовив у задоволенні заяви, 

оскільки не вбачає в роботі молодшого персоналу особливих умов 

праці та порадив Макусі зайнятися своєю кар’єрою, тоді в неї будуть 

інші умови праці. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №196 

Захарченко згідно посадової інструкції відповідала за фінансовий 

моніторинг у Компанії «Оберіг». За порушення порядку здійснення 

фінансового моніторингу (позиція керівництва Компанії щодо 

ведення фінмоніторингу не співпадала із позицією контролюючого 

органу) на Захарченко складено протокол про адміністративне 

правопорушення та направлено для розгляду до районного суду 

Херсонської області (за місцем реєстрації Захарченко). Оскільки 

Захарченко працювала і фактично проживала в Києві, то для участі в 

судовому засіданні вона звернулася до відділу кадрів з проханням 

оформити їй відрядження до Херсону. У відділі кадрів їй відмовили у 

оформленні відрядження, мотивуючи тим, що до суду її викликають 

як фізичну особу і тому роботодавець не повинен нести витрати в 
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зв’язку із судовим засіданням (і якщо в суді до неї застосують штраф, 

то його теж роботодавець компенсовувати не повинен) та 

запропонували оформити відпустку без збереження заробітної плати. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №197 

Адвокат Свінціцький 10.12.2013 року уклав з товариством договір 

про роботу юристом, в якому в розділі «оплата праці» встановлено, 

що Свінціцький отримує щомісяця винагороду у розмірі 1000 грн. 

Через два роки Свінціцький звернувся до суду з позовом про 

стягнення з товариства недоплаченої заробітної плати у розмірі 218 

грн. за кожен місяць, а також пені, інфляційних, процентів, 3 

відсотків річних та 500 грн. моральної шкоди. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №198 

Ашрафі працював заступником начальника юридичного відділу в 

клініці по наданню безкоштовної правової допомоги. На час 

відпустки начальника Ашрафі виконував його обов’язки. Отримавши 

заробітну платню у колишньому розмірі Ашрафі звернувся із заявою 

про виплату йому різниці між заробітною платою його та начальника, 

на що отримав відмову. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №199 

Абдалі працював в ремонтно-будівельному підприємстві токарем 5 

розряду. Йому час від часу доручали роботи меншої складності, які 

тарифікуються по нижчих розрядах. При нарахуванні заробітної 

плати Абдалі, розмежували години, коли він виконував робот різної 

складності та оплатили їх відповідно до різних розрядів тарифікації 

робіт. Абдалі поскаржився керівникові, щоб йому заплатили 

міжрозрядну різницю і в подальшому він відмовляється виконувати 

роботу, яка тарифікується нижче 5 розряду. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №200 

Наталенко був прийнятий продавцем-консультантом до магазину 

елітних сувенірів з погодинною оплатою праці. 

Оскільки часто до магазину заходили іноземці, а Наталенко мав вищу 

освіту (перекладач англійської та німецької мов) та мав хист до 

ненав’язливої реклами дорогих товарів, він продавав елітні сувеніри 

іноземцям в рази більше ніж інші працівники за таку ж кількість часу. 

Наталенко звернувся до керівництва магазину з вимогою переглянути 

систему оплати праці (щоб вона залежала від суми проданої 

продукції), а також наголосив, що оскільки в роботі він часто 

використовує іноземні мови, що сприяє продажам сувенірної 

продукції, йому мають доплачувати за знання іноземних мов. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №201 

Гаман влаштувалася працювати обліковцем на підприємство, на 

співбесіді було досягнуто домовленості, що заробітна плата 

складатиме 8 тис. грн. Гаман отримала на зарплатну картку аванс у 

сумі 4 тис. грн., а в кінці місяця ще 4 тис. грн. вона отримала «в 

конверті». На її заперечення щодо такої оплати праці, їй повідомили, 

що заплатили ту суму, яку і обіцяли на співбесіді і що так всі 

працюють. 

Через декілька місяців роботи їй заплатили тільки на картку 4 тис. 

грн., на її запитання щодо решти повідомили, що вона себе не дуже 

добре зарекомендувала на випробувальному строці, тому поки що 

платитимуть тільки половину, а в подальшому все буде залежати від 

її старанності, від загального фінансового стану підприємства і країни 

в цілому. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №202 

Фесенко працювала в банку «Мрія». Скориставшись акцією Фесенко 

взяла в банку кредит та придбала машину. Через деякий час банк 
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збанкрутів, внаслідок чого виникла заборгованість по заробітній платі 

працівникам, а у Фесенко, відповідно, виникла заборгованість по 

сплаті кредиту. Фесенко запропонувала ліквідатору банку провести 

взаємозалік вимог зарплатних та кредитних, на що отримала відмову. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №203 

Зозуляк в грудні написав заяву про звільнення у зв’язку з виходом на 

пенсію. Зустрівши в січні наступного року бувших колег, Зозуляк 

дізнався, що за підсумками роботи за рік у січні всі працівники 

отримали преміальні, пропорційно виконаній роботі. Зозуляк 

звернувся до бухгалтерії із заявою, щоб йому виплатили премію за 

минулий рік. На що йому повідомили, що станом на день звернення 

за премією Зозуляк не є працівником підприємства, зарплатна картка 

на нього закрита, а на день звільнення Зозуляка ще не було наказу по 

підприємству про преміювання, тому дії підприємства при звільненні 

Зозуляка є правомірні; звертатися Зозуляку до суду нема підстав, до 

того ж він пропустив місячний строк позовної давності оскарження 

дій роботодавця при звільненні. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №204 

Лазаренко працював кур’єром в товаристві і отримував щомісяця 

заробітну плату 5 тисяч гривень. Отримавши чергову заробітну плату 

на 1 тисячу гривень менше ніж завжди Лазаренко поцікавився в 

бухгалтерії, чому зменшилася його заробітна плата та в якому розмірі 

і куди здійснюють відрахування із його зарплатні. Бухгалтер 

відповіла, що в її посадовій інструкції не зазначено обов’язку 

звітувати перед працівниками за нарахування заробітної плати,  і 

взагалі, були б вдячні, що в часи економічної кризи отримуєте 

офіційну заробітну плату. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №205 

Відповідно до наказу Рябець виконує обов’язки тимчасово 

відсутнього працівника, за що їй передбачена доплата у розмірі, 

передбаченому колективним договором. Коли Рябець отримала 

заробітну плату без доплати, вона звернулася до бухгалтерії, де їй 

повідомили, що колективним договором передбачена доплата 0 

відсотків. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №206 

Середа працювала прибиральницею у школі і отримувала заробітну 

плату у розмірі мінімальної заробітної плати, визначеної Законом 

України про державний бюджет на відповідний рік. Оскільки вона 

мала двох дітей 4-х і 5-ти років, яких перед роботою заводила до 

дитячого садочку, часто зранку спізнювалася на роботу на 30-40 

хвилин. Після неодноразових зауважень директор школи 

розпорядилася вахтеру чітко фіксувати час приходу на роботу Середи 

та надавати інформацію бухгалтеру, а бухгалтер має нараховувати 

заробітну плату за мінусом часу на який запізнилася Середа. 

Отримавши за місяць заробітну плату на 200 грн. меншу ніж завжди 

Середа поскаржилася до районного відділу освіти, зазначаючи, що 

бухгалтер порушила трудове законодавство, нарахувавши їй 

заробітну плату за місяць меншу, ніж законодавчо встановлена 

мінімальна заробітна плата. А якщо і траплялися запізнення, то вона 

після роботи відпрацьовувала цей час, тому фактично вона 

напрацьовувала свої години, які не повністю були їй оплачені. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №207 

Скробач звернулася до суду з позовом до товариствапро стягнення 

заробітної плати і відшкодування моральної шкоди. Свої позовні 

вимоги обґрунтовує тим, що більше 15 років пропрацювала на різних 

посадах. Скробач звільнено, у зв'язку зі скороченням штату 
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працівників. Оскільки, законодавством передбачено обов'язок 

товариства в день звільнення виплатити всі грошові кошти, що 

належать позивачу, а відповідач до теперішнього часу не провів 

розрахунок з Скробач, остання була змушена звернутися до суду. 

В позовній заяві Скробач просить стягнути з відповідача на свою 

користь заборгованість по зарплаті в сумі 36839,01 грн та моральну 

шкоду в сумі 4000,00 грн. 

Представник відповідача в судовому засіданні проти позовних вимог 

заперечувала та просила застосувати строк позовної давності, 

оскільки дана виплата при звільненні є вихідною допомогою, а не 

заробітною платою. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №208 

Васьо звільнили з роботи за прогул. Не погодившись із звільненням 

він подав позов про поновлення його на роботі і стягнення заробітної 

плати за час вимушеного прогулу. 

Рішенням суду його поновлено на роботі та стягнуто із роботодавця 

за час вимушеного прогулу на користь Васьо 45 тис. грн. 

Роботодавець, виконуючи рішення суду утримав із 45 тис. податок на 

доходи фізичних осіб та єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування. Васьо звернувся до виконавчої 

служби з заявою про примусове виконання рішення суду в частині 

недоплачених коштів. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №209 

Наконечний працював провідним юрисконсультом відділу регресно-

позовної роботи в страховій компанії «Ромашка».  

04.03.2015 року він звільнився за угодою сторін. при розрахунку 

компенсації за невикористану відпустку йому не була врахована в 

заробітну плату з якої проводився розрахунок, додаткова винагорода 

за успішне супроводження справ в суді. Коли Наконечний звернувся 

до бухгалтерії, щоб в заробітну плату для розрахунку врахували не 
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тільки оклад 7 тис. грн., а і додаткову винагороду яку йому 

виплачували на підставі наказів про заохочення у червні 2014, жовтні 

2014, грудні 2014 та лютому 2015 року і доплатили 800 грн. 

компенсації за невикористану відпустку. 

Бухгалтер не погодилася з його доводами і зазначила, що немає 

підстав включати такі виплати в розрахунок заробітної плати, з якої 

обчислюється сума компенсації за невикористані дні відпустки при 

звільненні, бо це разова виплата. 

Наконечний 05.05.2015 року подав позов до суду,  в якому вимагав 

стягнути із СК «Ромашка» 800 грн. доплати компенсації за 

невикористану відпустку, та в зв'язку з непроведенням СК 

«Ромашка» остаточного розрахунку при звільненні стягнути середню 

заробітну плату за всі дні затримки у виплаті (на момент подачі 

позову до суду 7 тис. х 2 = 14 тис. грн.) 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №210 

Міхневич працює в шкідливих умовах праці, за що отримує доплату 

за шкідливі умови праці. Декілька разів його залучали до роботи у 

вихідні дні, з оплатою праці у подвійному розмірі окладу, доплата за 

шкідливі умови праці була в одинарному розмірі. Роботодавець 

пояснив, що шкідливість роботи у будній день чи вихідний день одна 

і та ж, тому немає підстав виплачувати доплату у подвійному розмірі. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №211 

Юрисконсульт Онопрєнко звернувся до керівника із вимогою 

перегляду виплат, здійснюваних на основі посадового окладу. На 

думку Онопрієнка, нарахування його заробітної платні проводилося 

із порушенням чинного законодавства, адже він не отримував 

надбавку за знання іноземної мови (англійської) та науковий ступінь 

(кандидат юридичних наук).  

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №212 

У зв’язку із скрутним фінансовим станом підприємства «Центуріон» 

було звільнено директора Радіонова. На його місце було призначено 

одного із засновників Коренєва. З метою економії коштів у 

трудовому договорі було вказано, що Коренєв виконує свої обов’язки 

безплатно. Дружина Коренєва переконана, що це неправильно. 

Ваша оцінка ситуації. 
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ТЕМА № 9. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ. ДИСЦИПЛІНАРНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Задача №213 

Мельниченко працював водієм у ТОВ «Колос». Перебуваючи у 

відпустці, він на прохання секретаря директора Сидоренко на машині 

ТОВ перевозив куплену для ТОВ техніку. Після перевезення, 

повертаючи машину в гараж, Мельниченко не впоравшись з 

керуванням, пошкодив машину. Оскільки Сидоренко діяла не за 

наказом директора, було поставлено питання про притягнення 

Мельниченко та Сидоренко до матеріальної та дисциплінарної 

відповідальності.  

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №214 

У вересні 2016р. громадянка Панасюк звернулася до суду з позовом 

до Овдіївського відділу культури про поновлення на роботі та 

стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивачка 

вказувала, що завідуючою бібліотекою вона працює 25 років. В 

березні було поставлено питання про ліквідацію бібліотеки і їй 

запропонували звільнитися за власним бажанням, але вона 

відмовилася. 15 липня її відсторонили від роботи, а 4 серпня 

звільнили п.п. 3 та 4 статті 40 КЗпП України. У судовому засіданні 

відповідач пояснював, що позивачка систематично порушувала 

трудову дисципліну, вчиняла прогули без поважних причин. 

Пояснення від неї вимагалися, але вона відмовилася їх надати, від 

роботи її ніхто не відстороняв. Свідки у судовому засіданні 

підтвердили факт, що гр. Панасюк 15 липня не приступила до 

виконання обов’язків у зв’язку з тим, що бібліотеку було опечатано. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №215 

Гр. Пастухова працювала черговою медичною сестрою в санаторії 

«Мрія». За невихід на роботу 8 вересня 2016р. наказом від 13 вересня 

2016р. їй було оголошено догану, а наказом від 20 жовтня 2016р. вона 

звільнена за прогул 23 вересня 2016р. У судовому засіданні 
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відповідач, заперечуючи проти позову, посилався на те, що 8 та 23 

вересня Пастухова повинна була працювати за графіком змінності 

медичних сестер, однак без поважної причини на роботу не вийшла, 

причому графік не змінювався. Пастухава ж стверджувала, що при 

складанні графіка ці дні робочими для неї на зазначалися. За її 

заявою, графік був змінений пізніше, але її про це не було 

повідомлено. З поданого до суду графіка змінності медичних сестер 

видно, що у ньому багато виправлень і підчисток. Запис, що 

Пастухова повинна працювати 23 вересня зроблено іншими 

чорнилами. Виправлено й цифри загальної кількості годин, які вона 

повинна була відпрацювати у вересні. Крім того, Пастухова заявляла, 

що 23 вересня не міг бути визначений як робочий день для неї, 

оскільки це б порушувало умови праці, адже норма її робочого часу 

була б перевищена. Оскаржуючи законність притягнення до 

дисциплінарної відповідальності за невихід на роботу 8 вересня 

2016р., Пастухова посилалася на те, що хворіла, але від звільнення від 

роботи відмовилася, оскільки вважала цей день неробочим. На 

підтвердження сказаного, Пастухова надала медичну довідку про те, 

що 8 вересня вона була на прийомі у лікаря у медичній установі не за 

місцем проживання. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №216 

Гр. Фесенко звернувся до суду з позовом до технічного коледжу про 

поновлення на роботі в якості викладача спеціальної дисципліни, 

посилаючись на те, що незаконно звільнений з роботи за п. 3 статті 41 

КЗпП України, оскільки аморального проступку, несумісного з 

характером його роботи, він не вчиняв. З матеріалів справи 

випливало, що Фесенко був звільнений за появу 20 травня 2016р. у 

коледжі у нетверезому стані та за нецензурну лайку у присутності 

колег, про що був виданий наказ. У позові Фесенко вказував, що між 

ним і заступником директора коледжу Астаховим склалися неприязні 

стосунки через те, що Фесенко відмовлявся виконувати вказівки 
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Астахова про завищення оцінок окремим студентам коледжу. 20 

травня 2016р. між ним та заступником директора коледжу сталася 

сварка з вказаних причин, спиртних напоїв він в цей день не вживав. 

Крім того, на думку Фесенка, керівництвом порушено процедуру 

дисциплінарного звільнення. Заперечуючи викладені у позові факти, 

Астахов зазначив, що вказівок щодо завищення оцінок він не давав, 

натомість вимагав від Фесенка об’єктивного оцінювання знань 

студентів, адже до керівництва коледжу систематично надходять 

скарги від студентів про необ’єктивне оцінювання їх знань 

викладачем Фесенко. Щодо нетверезого стану останнього, то цей 

факт, за словами Астахова, може підтвердити секретар заступника 

директора. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №217 

Гр. Колюшкіна працювала в столовій на посаді заступника зав. 

виробництвом. Наказом від 29 травня 2016р. вона була звільнена з 

роботи за п.п.4 та 7 статті 40 КЗпП. Вважаючи звільнення незаконним 

Колюшкіна звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі 

та оплаті часу вимушеного прогулу. У судовому засіданні відповідач 

зазначив, що 3 квітня 2016р. Колюшкіна розпивала спиртні напої на 

робочому місці, про що директору столової у телефонному режимі 

доповів зав. виробництвом Смолін. Коли директор столової прийшов 

до кабінету Колюшкіної, виявилось, що вона відсутня на роботі, а у її 

робочому столі було виявлено декілька відкоркованих пляшок із 

спиртними напоями. Факт розпиття спиртних напоїв підтвердила 

прибиральниця столової Іванова, яка й доповіла про це зав. 

виробництвом. За даним фактом начальником відділу кадрів було 

складено акт, який підписали Іванова та Смолін. 7 квітня 2016р. 

Колюшкіна з’явилася на роботі та пояснила, що 3 квітня вона 

своєчасно прийшла на роботу, але через різке погіршення стану 

здоров’я вимушена була терміново піти. Для підтвердження своїх 

слів Колюшкіна подала листок непрацездатності з 3 по 6 квітня. Що 
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ж до пляшок у робочому столі, вона пояснила, що ті залишилася з 

святкування її дня народження. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №218 

Наказом директора гаражного кооперативу «Райдуга» від 4 липня 

2016р. Петренко, який працював у ньому черговим охоронцем, був 

звільнений з роботи на підставі п.7 статті 40 КЗпП України. Петренко 

звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі та оплаті часу 

вимушеного прогулу. Відповідач заперечував проти позову, 

посилаючись на те, що сам Петренко у поясненні, яке він надав в 

усній формі, визнав факт розпиття спиртних напоїв на роботі. Свідки, 

які були присутні при наданні пояснень директору кооперативу, 

письмово підтвердили, що Петренко визнав вказаний факт. У 

судовому засіданні Петренко заявив, що 3 липня 2016р. він заступив 

на чергування. Оскільки погода була спекотною (+36◦ С), він випив 

пляшку пива, що на думку Петренка, не могло призвести його до 

нетверезого стану. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №219 

З гр. Кашур було укладено трудовий договір про роботу офіціанткою 

на умовах неповного робочого дня (встановлено неповний робочий 

день тривалістю 4 години з 8.00 до 12.00). 26 березня 2016р. 

директором підприємства було видано наказ про залучення Кашур до 

надурочної роботи на 2 години 27 та 28 березня 2016р. (тобто до 14 

години) у зв’язку з необхідністю обслуговування іноземної делегації. 

Кашур відмовилася виконувати наказ директора і 27 та 28 березня 

2016р. працювала до 12.00. 30 березня 2016р. було видано наказ про її 

звільнення з роботи за п. 3 статті 40 КЗпП України. Кашур звернулася 

до суду з позовом про поновлення на роботі та оплаті часу 

вимушеного прогулу. Обґрунтовуючи позовні вимоги, представник 
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позивача вказував на те, що в діях Кашур відсутнє систематичне 

невиконання обов’язків, а мало місце одне триваюче 

правопорушення. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №220 

 

Студентку коледжу Нестеренко, якій виповнилося 17 років було 

направлено для проходження практики до одного з торговельних 

підприємств. Дирекцією її було прикріплено до майстра виробничого 

навчання Рубан. 9 березня 2016р. завідувачем відділу Запашною було 

виявлено факт розпиття спиртних напоїв Рубан та Нестеренко. У 

поясненнях, яких зажадала завідувач відділу, Рубан пояснила, що 

вони вирішили відсвяткувати Міжнародний жіночий день, який був 

напередодні, тому випили пляшку шампанського. Нестеренко 

відмовилася дати пояснення, за що її було відсторонено від роботи, а 

також була направлена негативна характеристика до коледжу. 

Директором торгівельного підприємства було видано наказ про 

звільнення Рубан за п. 7 статті 40 та п.3. статті 41 КЗпП України та 

поставлено питання про притягнення її до адміністративної 

відповідальності на підставі статті 179 КпАП України. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №221 

Івашов працював начальником відділу маркетингу на умовах 

трудового договору із ненормованим режимом робочого часу. 1 

березня він був звільнений з роботи за те, що на корпоративні, 

присвяченому святкуванню Нового року, який проводився на 

підприємстві 29 грудня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 

вчинив бійку. У наказі про звільнення було зазначено підстави п. 7 

статті 40 та п.1 статті 41 КЗпП України. Івашов заперечував проти 

звільнення, посилаючись на те, що інцидент мав місце у приміщенні 
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столової підприємства, а не на його робочому місці та не у робочий 

час і не при виконанні ним своїх трудових обов’язків.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №222 

До Михайлова, який працював слюсарем на приватному підприємстві 

за порушення трудової дисципліни було застосоване дисциплінарне 

стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 грн. Адміністрація 

підприємства аргументувала свою позицію тим, що такий вид 

стягнень передбачений правилами внутрішнього розпорядку, які є 

чинними  і яким підпорядковуються всі без виключень працівники, 

крім того такий вид стягнень передбачений в трудовому договорі, 

який Михайлов добровільно підписав. Михайлов, не погоджуючись з 

цим рішенням, подав до суду позов про визнання неправомірним 

стягнення та відшкодування моральної шкоди у розмірі 300 грн. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №223 

Михайлошина, яка працювала в архіві підприємства, під час 

оформлення щорічної відпустки повідомила працівника відділу 

кадрів, що на час відпустки термінову роботу за неї погодилася 

виконувати Шостак – головний спеціаліст відділу документообігу. 

Коли Шостак дізналася, що їй не буде виплачено коштів за виконання 

роботи працівника архіву, вона відмовилася виконувати роботу 

Михайлошиної, через що на неї поскаржився керівнику бувший 

працівник підприємства, який не може оформити пенсію, оскільки 

Шостак відмовилася видати йому архівну довідку та порадила 

дочекатися поки Михайлошина вийде із відпустки. 

Керівник оголосив Шостак догану. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №224 

Пацієнтка тубдиспансера поскаржилася до МОЗу на лікаря Калюжну, 

яка неправильно діагностувала хворобу, що ускладнило вчасно 

виявити хворобу та провести оперативне лікування. 

За результатами службової перевірки Калюжній оголосили догану. 

Калюжна не погодилася з тим, що вчинила дисциплінарний 

проступок, оскільки вона звичайна людина з медичною освітою, а не 

екстрасенс, щоб передбачати хвороби, даний клінічний випадок був 

важкий у плані діагностики.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №225 

На підприємстві в зв'язку з позитивним фінансовим результатом та з 

нагоди нового року працівникам була виплачена премія у розмірі 

посадового окладу. Кур'єру Іваненку премія виплачена не була, в 

зв'язку з тим, що на початку року ділові партнери поскаржилися на 

роботу кур'єра (з запізненням на півгодини доставив до офісу 

партнерів примірник договору про співпрацю). 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №226 

Сурських і Чікірінда працювали в відділ розвитку агентської мережі 

товариства та мали неприязні стосунки через дівчину, яка обом 

подобалася. Під час обідньої перерви Сурських із Чікіріндою 

вчинили бійку надворі на території товариства. 

Обидва отримали догани за порушення трудової дисципліни. 

Сурських оскаржив наказ до суду, мотивуючи тим, що обідня перерва 

не входить до робочого часу і як він проводить обідню перерву 

роботодавця не стосується, тому і покарання до нього не може бути 

застосоване. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №227 

Демидов був відсутній на роботі без поважної причини 3,5 години. 

Наказом директора Товариства йому було оголошено догану, також 

Демидова звільнили за п.4 ст.40 КЗпП України.  

Демидов звернувся до суду з позовом про визнання звільнення 

незаконним, мотивуючи тим, що до нього застосували два 

дисциплінарних стягнення за один дисциплінарний проступок, що 

заборонено Конституцією України. 

При складанні заперечення на позов серед працівників юридичного 

відділу Товариства  розгорілася дискусія, яку лінію захисту обрати. 

Один юрист наполягав, що обійти заборону притягати двічі до одного 

і того ж виду відповідальності за одне і те саме правопорушення 

можна стверджуючи, що було два порушення, і два покарання: за 

запізнення на 20 хвилин Демидову оголосили догану, а за прогул в 3 

години 10 хвилин його звільнили. Інший юрист радив у запереченні 

звернути увагу, що догану оголосили з порушенням (відшукати 

формальні порушення у процедурі) тому треба в суді визнати догану 

незаконною і таким чином буде тільки одне дисциплінарне стягнення 

– звільнення. Третій юрист радив у запереченні зазначити, що 

дисциплінарні стягнення (догана і звільнення) зазначаються у 

спеціальній статті КЗпП, а не у 40-й статті КЗпП, а оскільки 

звільнення відбувалося з посиланням тільки на ст.40 КЗпП, то 

стверджувати, що було застосовано друге дисциплінарне стягнення 

немає підстав. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №228 

Aдмiнicтpaцiєю ТзOВ «Айстра» булo пpитягнутo дo aдмiнicтpaтивнoї 

вiдпoвiдaльнocтi двoх пpaцiвникiв, Кузьменка тa Цуприка зa тe, щo 

вoни були вiдcутнi нa зaгaльних збopaх товариства. Пpaцiвники 

пoдaли cкapгу, aджe були нeзгoднi з тaким piшeнням.  

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №229 

Підприємство «Космос» звернулося із апеляційною скаргою на 

рішення районного суду в частині скасування стягнення з них 

моральної шкоди на користь працівниці, яку поновлено на роботі (суд 

встановив, що її незаконно звільнили, поновив на посаді та стягнув 

моральну шкоду у сумі 40 тис. грн.), зазначивши, що завдання 

працівниці моральної шкоди у звязку із незаконним звільненням 

повністю компенсовано шляхом поновлення її порушеного права – 

поновлення на роботі – і не потребує грошової компенсації моральної 

шкоди. 

Ваша оцінка ситуації.  

 

Задача №230 

Овдієнко звернулася до суду з позовом до Національного історико-

меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» про 

скасування наказу про накладення на неї дисциплінарного стягнення 

у вигляді догани, про поновлення її на роботі на посаді екскурсовода 

та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. 

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що вона перебувала в трудових 

відносинах з відповідачем. 20.05.2013 року наказом № 39 на неї було 

накладено дисциплінарне стягнення у вигляді догани за систематичне 

порушення трудової дисципліни: невиконання правил внутрішнього 

розпорядку, постійне створення конфліктних ситуацій, що 

унеможливлюють іншим працівникам виконувати свої трудові 

обов’язки. Наказом № 60 від 19.06.2013 року її було звільнено із 

займаної посади за п.3ст.40 КЗпП України. Відповідач позову не 

визнав та показав, що Овдієнко під час роботи на посаді екскурсовода 

неодноразово порушувала трудову дисципліну і 

Правила  внутрішнього трудового розпорядку, запізнювалась на 

роботу, грубила екскурсантам, випивала, зводила наклепи на 

працівників заповідника. Наказ № 39 від 20.05.2013 року був 

винесений на підставі доповідної працівниці музею Краб, яка 

поскаржилася на поведінку Овдієнко. Наказ №60 від 19.06.2013 року 

був винесений у зв’язку з тим, що Овдієнко 10.06.2013 року 
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перешкоджала проводити екскурсію в музеї екскурсоводом Ільїною, а 

саме: підійшла, сказала, що остання мало працює і  мало знає та 

почала проводити екскурсію сама. Директор в цей день тричі зробив 

зауваження Овдієнко і дав усне розпорядження, щоб остання 

повернулася на своє робоче місце і не перешкоджала екскурсоводу 

Ільїній проводити екскурсію. Однак остання проігнорувала його 

зауваження. Також Овдієнко не має вищої освіти, що не відповідає 

вимогам про обов’язкову вищу освіту працівників музею. Стверджує, 

що 10.06.2013 року Овдієнко тричі не виконала його усного 

розпорядження. Вважає оскаржувані накази законними і просить в 

позові відмовити. 

Ваша оцінка ситуації. 
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ТЕМА № 10. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Задача №231 

За консультацією до адвоката звернувся директор приватного 

підприємства «Весна». За результатами проведеного службового 

розслідування було встановлено, що електриком Марушкіним було 

викрадено кавоварку, вартість якої складала 25тис. грн. Марушкін 

відмовився давати будь-які пояснення щодо своїх дій. Стосовно нього 

було порушено кримінальну справу за статтею 185 КК України. 

Директор видав наказ про притягнення Марушкіна до матеріальної 

відповідальності та звільнення його за п.8 статті 40 КЗпП України. 

Ваша оцінка ситуації.  
 

Задача №232 

У листопаді 2011  року ТОВ «Буд-Проект» звернулося до суду з 

позовом, яким просить визнати трудовий договір, укладений 

06.06.2011 року між ним та Бурко недійсним, стягнути  з відповідача 

на користь товариства збитки у розмірі 559360,40 грн. та судові 

витрати, посилаючись на те, що 06.06.2011 року при прийомі на 

роботу відповідачем  до відділу кадрів був наданий оригінал диплому 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

серії КЗ № 6754 та додаток до нього, проте після перевірки 

легітимності документу за допомогою сайту МОН України 

виявилося, що такий диплом в базі даних не значиться.  У зв'язку з 

обманом позивача щодо справжності освітнього документу, 

товариством понесені значні витрати, зокрема: витрати по 

оформленню при прийнятті на роботу, по нарахуванню та виплаті 

заробітної плати, витрати пов'язані  з наступним пошуком 

співробітника на посаду головного архітектора, яку обіймав Бурко та 

інші. Справу просить вирішити на підставі ст. ст. 21, 24 КЗпП 

України, ст.ст. 229, 230 ЦК України. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №233 

У серпні 2015 року Іващєнко звернувся до суду з позовом про 

відшкодування завданих збитків. Іващєнко вказував, що він 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_104/ed_2011_09_08/pravo1/KD0001.html?pravo=1#104
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_118/ed_2011_09_08/pravo1/KD0001.html?pravo=1#118
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843267/ed_2012_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843267
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843268/ed_2012_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843268
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займається підприємницькою діяльністю в галузі роздрібної торгівлі, 

має власний магазин в якому працювали продавцями Марчук та 

Симоненко. Відповідно  до укладених з відповідачами  трудових 

договорів останні зобовязані були виконувати торгівельну діяльність, 

нести матеріальну відповідальність за переданий їм товар, товарно-

матеріальні цінності, вести облік товарно-грошового руху. При 

проведенні 08 квітня 2015 року  в магазині ревізії у складі продавців 

та представників сільської ради була встановлена нестача товарно-

матеріальних цінностей на суму 9697 грн. 78 коп., яка допущена була 

матеріально-відповідальними особами, а саме  Марчук та Симоненко. 

В звязку з чим позивач просив стягнути на його користь солідарно із 

вказаних осіб заподіяні матеріальні збитки в 9697 грн. 78 коп.та 

витрати на правову допомогу. 

Відповідач Марчук до початку розгляду справи звернулася до суду із 

зустрічним позовом до Іващєнка про визнання недійсними умов 

трудового договору, укладеного між працівником і фізичною особою, 

посилаючись на те, що між нею та ФОП Іващенко 09.03.2011 року 

укладено трудовий договір, який в частині встановлення матеріальної 

відповідальності та заробітної плати є незаконними та такими, що 

погіршують становище працівника. Укладаючи вказаний договір 

позивач за зустрічним позовом, будучи особою юридично не 

обізнаною,  зрозуміла, що  основний трудовий обовязок є торгівля 

товаром, що буде доставлятися в магазин за що вона повинна 

отримувати 50 % мінімальної заробітної плати, що є порушенням 

чинного законодавства про оплату праці, в зв’язку з чим просила 

визнати недійсними умови трудового договору від 09.03.2011 року в 

частині покладення на неї матеріальної відповідальності  та 

встановлення оплати праці в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №234 

Міщук та Баронова знаходилися в трудових відносинах з ТОВ 

«Схід». У 2014 році Управлінням ПФУ в м. Каховка та Каховському 

районі було проведено перевірку ТОВ «Схід» щодо достовірності 
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записів у довідці про заробіток для обчислення пенсії, виданої на 

Баронову. За результатами перевірки наявної документації ТОВ 

«Схід» Управлінням ПФУ в м. Каховка та Каховському районі було 

складено акт. Пізніше Управління ПФУ в м. Каховка та Каховському 

районі звернулося з позовом до Господарського суду Херсонської 

області, який задовольнив позов ПФУ та, у зв’язку з поданням 

недостовірної документації, стягнув з ТОВ «Схід» матеріальну шкоду 

16585 грн 32 коп та судовий збір 1872 грн. 

09.09.2015 року представник ТОВ «Схід» звернувся до суду з 

позовом про відшкодування матеріальної шкоди. Позивач, 

посилаючись на те, що під час роботи Міщук та Баронова допустили 

порушення, внаслідок яких з підприємства рішенням Господарського 

суду Херсонської області за позовом ПФУ України в м. Каховка та 

Каховському районі було стягнуто шкоду в сумі 16585,32 грн та 

судовий збір 1872 грн. Вважаючи вищенаведені суми матеріальною 

шкодою, заподіяною підприємству, представник позивача просив 

стягнути в порядку регресу з Міщук та Баронової солідарно, 

матеріальну шкоду на загальну суму 20453 грн 55 коп. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №235 

Прокуратурою м. Києва направлено до суду обвинувальний акт 

стосовно виконувача обов’язки директора з технічної політики 

Українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта» Назаренка за фактом розкрадання державних коштів в 

особливо великих розмірах, дії якого кваліфіковано за ч.5 статті 191 

КК України. 

Установлено, що у 2014р. Назаренко, перебуваючи на вказаній 

посаді, уклав з приватним товариством угоду, за якою державне 

підприємство за завищеними цінами закуповувало паливні матеріали. 

Внаслідок таких дій УДППЗ «Укрпошта» спричинено збитків на суму 

1,12 млн гривень. Назаренко своєї вини не визнає. Постало питання 

про відшкодування заподіяної матеріальної шкоди. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №236 

Касиром ювелірного магазину Ващенко, з якою було укладено 

договір про повну матеріальну відповідальність, випадково розбила 

скляну поверхню столика ддля демонстрації виробів. Директор 

магазина поставив питання про притягнення Ващенко до 

матеріальної відповідальності на підставі п.1 статті 134 КЗпП 

України і оцінив шкоду у розмірі 12 тис 236 грн (9 тис 736 грн – 

вартість скляної поверхні, 1 тис грн. – вартість доставки поверхні, 

1тис 500 грн – вартість її установки). Ващенко заперечувала проти 

відшкодування повної вартості, посилаючись на те, що вона розбила 

скло випадково, крім того демонстраційний столик розташований 

незручно, на що неодноразово скаржилися покупці, тому у 

спричинені шкоди є вина і директора магазина. Крім того, вона є 

одинокою матір’ю, яка має на утриманні неповнолітню дитину. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №237 

Панченко звернулася до суду з позовом до Зінченко, Граб, Місютіної 

та Красноок, мотивуючи свої вимоги тим, що вказані особи 

працювали в складі бригади продавців в магазині «Бурштин», що 

належить позивачці, на підставі трудових договорів. З кожним з 

продавців в день укладення трудових договорів відповідно до ст. 135-

1 КЗпП України укладені письмові договори про взяття кожним на 

себе повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості 

майна та інших довірених їм матеріальних цінностей.   

06-07.04.2016 р. відповідачі прийняли без нестач товарно-матеріальні 

цінності від попередньої бригади продавців згідно акту інвентаризації 

та звірки з документальними даними руху товарно-матеріальних 

цінностей. 

Проведеної станом на 20.07.2016 р. в магазині «ІБурштин»  

інвентаризацією було виявлено нестачу товарно-матеріальних 

цінностей на загальну суму 66435,55 грн. Аудиторським висновком 

№ 14 від 18.08.2016 р. ТзОВ «Аудиторська фірма «Матра» нестачу 

товарно-матеріальних цінностей на суму 66435,55 грн. підтверджено. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_832/ed_2014_05_20/pravo1/KD0001.html?pravo=1#832
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_832/ed_2014_05_20/pravo1/KD0001.html?pravo=1#832
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При з’ясуванні причин нестачі продавець Зінченко у присутності 

співробітників визнала, що нестача виникла з її вини. В наданій 

власнику магазину заяві від 22.07.2016 р. Зінченко визнала, що в 

період з 08.04.2016 р. по 07.07.2016 р. брала з каси магазину гроші на 

власні потреби, всього взяла гроші в сумі 30000 грн. Цією ж заявою 

Зінченко зобов'язалася повернути 30000 грн. до 31.07.2016 р. Гроші 

Зінченко не повернула. З 23.07.2016 р. вона було звільнено з роботи 

на підставі ст. 41 п.2 КЗпП України.  

Граб, Місютіна та Красноок залишилися працювати у магазині на 

посаді продавців. Під час роботи вказаних осіб в кінці вересня 2016 р. 

продавець Граб заявила, що буде звільнятися, оскільки вагітна. 

Продавці   Місютіна та Красноок, також вирішили звільнитися, 

оскільки з іншими продавцями працювати не бажають. В зв'язку з 

цим була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей 

станом на 27-28.09.2016 р., які знаходилися у підзвіті вказаних 

матеріально-відповідальних осіб. За результатами інвентаризації 

знову виявлено нестачу цінностей на суму 19670,40 грн. 29.09.2016р. 

Граб, Місютіна та Красноок свою вину у заподіянні шкоди визнали і 

написали заяви про звільнення за власним бажанням, при чому Граб 

просила звільнити її цього ж дня (29.09.2016р.) у зв’язку з вагітністю. 

Панченко відмовилася їх звільняти, вимагаючи відшкодувати завдані 

збитки. З 30.09.2016 Граб, Місютіна та Красноок на роботу не 

з’являються, а шкоду не відшкодували. 

Загальна нестача товарно - матеріальних цінностей, які знаходилися у 

підзвіті відповідачів   становить 86105,85 грн., тому Панченко 

просить суд стягнути з відповідачів Зінченко, Граб, Місютіної та 

Красноок - 66435,55 грн., та з Граб, Місютіної та Красноок - 19670,40 

грн. і судові витрати. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №238 

Директор сільськогосподарського підприємства Ященко звернувся до 

суду з позовом про відшкодування з Ситник, Мельник, Терещенко та 

Зубенко збитків у розмірі 75 000 гр. у дольовому порядку. Шкоду 

завдано падінням п’яти корів та вимушеним забоєм ще сорока корів, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_232/ed_2014_05_20/pravo1/KD0001.html?pravo=1#232
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які сталися внаслідок їх перекорму, що викликало у них порушення 

білкового обміну. У судовому засіданні було з’ясовано, що 

підприємством було закуплено концентрований гранульований корм, 

при чому сертифікат у якому вказується склад корму був відсутній. 

Не провівши аналізу корма, його почали видавати коровам у більшій, 

ніж потрібно було кількості, що і призвело до вказаних наслідків. 

Ситник (який на момент подання позову звільнився, а до того займав 

посаду директора сільськогосподарського підприємства), знаючи що 

сертифікат відсутній, дав вказівку Мельнику видавати корм для 

годування худоби. Мельник (керівник комплексу) дав вказівку 

видавати гранули у підвищеній дозі. Терещенко (тракторист) видавав 

корм ще в більшій, ніж було запропоновано дозі; Зубенко 

(ветеринарний лікар) не вжив заходів для лабораторного дослідження 

гранул та запобігання порушень норм видачі корму. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №239 

Чебаненко працювала приймальницею склотари у магазині. У зв’язку 

з прийняттям на роботу другої приймальниці, директором магазину 

було запропоновано укласти договір про бригадну матеріальну 

відповідальність. Чебаненко від укладення такого договору 

відмовилася і вимагала забезпечити їй виконання роботи на 

попередніх умовах. У зв’язку з невиконанням трудового обов’язку 

вона була звільнена за прогул (п.4 статті 40 КЗпП України). 

Чебаненко заперечувала проти звільнення і заявила, що вона на 

роботу виходила, але не виконувала свої обов’язки. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №240 

Церпіцький працював у ресторані поваром. При приготуванні партії 

паштету Церпіцький вирішив спробувати новий рецепт, який він 

побачив як готували на відомому кулінарному телешоу. Внаслідок 

невдалої спроби було зіпсовано продукти на загальну суму 5 тисяч 
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гривень. На підставі доповідної записки начальника цеху керівник 

підписав наказ про оголошення догани та стягнення із зарплати 

Церпіцького 5 тисяч гривень. Церпіцький не вважав себе винуватим, 

та зазначив, що це є нормальним виробничим ризиком, і взагалі, 

може печінка вже була зіпсована. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №241 

Коли в тамбурі потягу виникла пожежа, провідниця Жарська 

ковдрами загасила полум’я. Керівництво прийняло розпорядження 

стягнути із заробітної плати Жарської вартість пошкоджених ковдр 

на суму 2500 грн., мотивуючи тим, що Жарській краще треба 

дивитися за порядком (то і до пожежі справа не дійшла б). 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №242 

Прaцiвник IT компaнiї Данилко, щомісячна зaробiтнa плaтa якого 

стaновилa 5000 грн., пiд чaс використaння нелiцензовaного 

прогрaмного зaбезпечення в неробочий чaс пошкодив комп’ютер. Зa 

ремонтнi роботи роботодавець зaплaтив 6000 грн. Пiсля цього 

звернувся до суду з позовом про стягнення з Данилка мaтерiaльної 

шкоди в розмiрi 7000 грн.: 6000 зa вiдновлення комп’ютерa  i 1000 як 

неотримaнi ним прибутки зa чaс, коли внaслiдок вини Данилка 

комп’ютер не прaцювaв. Данилко зазначив, що це звичайний 

виробничий ризик, і взагалі використання програмного забезпечення, 

яке завдало шкоди не було його трудовим обов’язком, але він хотів 

зробити краще для компанії.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №243 

На речовому складі працювала бригада із 7 працівників: 1 – 

товарознавець, 2 – старших комірників і 4 – комірники. Під час 

планової ревізії виявлена нестача на суму 8000 грн. Ніхто із членів 
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бригади добровільно не погодився її покрити. Адміністрація стягнула 

нестачу із заробітної плати працівників у рівних частках.  

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №244 

Сокиркін, перебуваючи в нетверезому стані на робочому місці, 

пролив кислоту на апаратуру. Через деякий час апаратура 

зіпсувалася, начальник Сокиркіна пригадав пролиту кислоту та 

поділився своїми здогадками з керівником. Сокиркін заперечував 

свою провину, роботодавець замовив експертизу і через 7 місяців 

після пролиття кислоти, експерт надав висновок про причинно-

наслідковий зв'язок потрапляння кислоти на апаратуру та подальше 

зіпсуття апаратури. Директор підписав наказ про звільнення 

Сокиркіна через 8 місяців, а протягом цих 8- ми місяців утримувати з 

його зарплати 20 відсотків, що покриє в повній мірі витрати за 

ремонт апаратури. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №245 

Начальника комп’ютерного відділу Дяченка призначили 

відповідальним за збереження майна відділу та уклали з ним 

письмово договір про повну матеріальну відповідальність. Внаслідок 

неналежного контролю Дяченком за майнов декілька разів 

виявлялися факти крадіжок невстановленими особами майна відділу 

(комп’ютерних «мишок», флеш накопичувачів тощо), за що Дяченка 

приятгали до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Після 

чергової крадіжки клавіатури директор видав наказ про звільнення 

Дяченка у зв’язку з втратою довіри. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №246 

Розпорядженням від 22.01.2008 року № 24 начальника РЗФ-1 ВАТ 

«Північний ГЗК», було призначено проведення чергової перевірки 

знань з питань охорони праці у робітників фабрики. Відповідно до 

протоколу № 14 від 03.04.2008 р.  Аргунова, яка працювала 

машиністом крана виробничої дільниці РЗФ-1, на іспиті показала 

незадовільні знання нормативно-правових актів з охорони праці. 

Розпорядженням від 08.04.2008 року за № 124 призначено 

проведення навчання робітників РЗФ-1, які показали 

незадовільні  результати перевірки знань. Але як слідує з табелю 

обліку відвідань  консультацій Аргунова з п’яти консультацій, 

відвідала одну 24.04.2008 р. На повторну перевірку знань 30.04.2008 

р. вона не з’явилася. 

05.05.2008 р. начальник РЗФ-1 видав розпорядження № 129 про 

проведення повторної перевірки знань з питань охорони праці у 

Аргунової 13.05.2008 р., про що вона була повідомлена 06.05.2008 р., 

10.05.2008 р., але відмовилася від підпису про ознайомлення з 

розпорядженням. 13.05.2008 р. Аргунова, з’явившись на засідання 

екзаменаційної комісії, від складання іспиту відмовилася, мотивуючи 

це тим, що вона не готова до перевікри знань. На наступне засідання 

екзаменаційної комісії, призначене на 19.05.2008 р., Аргунова не 

з’явилася. 

Розпорядженням начальника РЗФ-1  від 20.05.2008 року за № 667к 

Аргунову,  як таку, що не пройшла щорічної перевірки знань з 

охорони праці, у зв’язку з ухиленням її від їх перевірки, відсторонено 

від роботи як машиніста крана з 21.05.2008 р.  до складання іспиту з 

питань охорони праці в цеховій екзаменаційній комісії.   

Аргунова з діями керівництва не погодилася та звернулася до суду з 

позовом про визнання розпорядження незаконним, стягнення 

середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та 

відшкодування моральної шкоди.  

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №247 

У жовтні 2013 р. Громова звернулась до суду з позовом до 

Українського державного підприємства поштового зв'язку 

«Укрпошта», а саме, вимогою зобов'язати відповідача перевести її на 

легшу роботу, стягнути з відповідача на її користь середній заробіток 

з 18.07.2013 р. до дня переведення на легшу роботу та 5000 грн. 

моральної шкоди. 

22.06.2013 р Громову було прийнято на роботу листоношею 1 класу 

відділення поштового зв'язку № 28 Центру поштового зв'язку № 5 

Дніпропетровської дирекції Українського державного підприємства 

поштового зв'язку «Укрпошта» на 0,8 штатну одиницю.  

10.07.2013 р. їй було надано медичний висновок № 96 про 

переведення її, як вагітної, на легшу роботу, яка виключає підйом 

ваги. Її було залишено на тому самому робочому місці листоноші, 

звільнено від доставки періодичних видань та товарів народного 

споживання, але додано обов'язок розносити пенсію та поштову 

кореспонденцію. У зв'язку з цим вона звернулася до начальника 

Савченко з заявою від 18.07.2013 р., у якій просила надати їй інше 

робоче місце з поясненням причин: велика сума грошей для виплати 

пенсій створює загрозу пограбування, а велика кількість пенсій та 

кореспонденції примушує ходити весь робочий день, часто без ліфту 

на верхні поверхи. Це, на її думку, можна вважати несприятливими 

виробничими факторами. У задоволенні її заяви було відмовлено. 

Громова відмовилась у подальшому працювати у ВПЗ № 28. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №248 

З 27 червня 2013 року Варенцов. працював на посаді директора 

Чернігівської філії ДП «Укрветсанзавод». Відповідно до наказу № 7-

К/15, виданого генеральним директором ДП «Укрветсанзавод» 16 

січня 2015 року, у зв'язку із виявленими недоліками в діяльності філії 

та призначенням службового розслідування стосовно роботи 

Варенцова його було відсторонено від роботи з 19 по 31 січня 2015. 

Як слідує з акту № 1 на планову перевірку дотримання законодавства 
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про охорону праці від 30 січня 2015 року, в ході перевірки 

дотримання законодавства про охорону праці керівником 

Тернопільської філії ДП «Укрветсанзавод» встановлено, що директор 

філії не створив на робочому місці умови праці відповідно до 

нормативно-правових актів охорони праці, а також не забезпечив 

додержання вимог законодавства щодо прав працівників в галузі 

охорони праці. Як результат бездіяльності директора філії не 

виконані такі вимоги законодавства з охорони праці: 1) не створена та 

не введена в дію система управління охороною праці; 2) не 

розроблене та не затверджене Положення про службу охорони праці; 

3) відсутні накази про відповідальну особу за охорону праці та не 

визначені її функції та права 4) відсутній дозвіл на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 5) не проведено 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників та 

інші. 

30 січня 2015 року було видано припис № 1 директору 

Тернопільської філії ДП «Укрветсанзавод», що відповідно до Закону 

України «Про охорону праці», з метою створення належних 

безпечних і здорових умов праці, директору філії запропоновано 

усунути ряд порушень та недоліків. Припис одержав в.о. директора 

Тернопільської філії ДП «Укрветсанзавод» Олейнік. Відповідно до 

листків непрацездатності, виданих Варенцову 19 січня 2015 року, 21 

січня 2015 року, 09 лютого 2015 року, та 06 березня 2015 року, в 

період з 01 січня 2015 року по 19 січня 2015 року, з 21 січня 2015 

року по 06 лютого 2015 року, з 09 лютого 2015 року по 18 лютого 

2015 року, з 23 лютого 2015 року по 06 березня 2015 року Варенцов 

не працював. Як слідує з наказу № 6-В/13 від 10 березня 2015 року, 

Варенцов з 10 березня 2015 року перебував у відрядженні строком 2 

дні в апараті управління ДП «Укрветсанзавод». Варенцов пояснив, 

що з приписом № 1 від 30 січня 2015 року він ознайомився 11 березня 

2015 року.  

Відповідно до наказу № 48-К/15 генерального директора ДП 

«Укрветсанзавод» від 11 березня 2015 року Варенцова 11 березня 

2015 р. звільнено з роботи з посади директора Тернопільського 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_02_12/pravo1/T269400.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_02_12/pravo1/T269400.html?pravo=1
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філіалу ДП «Укрветсанзавод», за одноразове грубе порушення 

трудових обов'язків, п. 1 ст. 41 КЗпП України (підставою звільнення є 

припис провідного інженера з охорони праці від 30 січня 2015 року 

№ 1). 

Варенцов із звільненням не погодився та звернувся до суду. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №249 

У грудні 2016р. до суду звернулася гр. Ломакіна до ТОВ «Мрія» про 

встановлення факту нещасного випадку на виробництві та 

відшкодування моральної шкоди. У заяві Ломакіна зазначила, що, 

перебуваючи у відрядженні в місті Києві на підприємстві «Мрія 

Плюс», вона потрапила у ДТП (її збила машина). Керівництва 

підприємства «Мрія Плюс» відмовилося створювати комісію по 

розслідуванню нещасного випадку та складати акт за формою Н-1, 

обґрунтовуючи це тим, що Ломакіна потрапила у ДТП під час 

обідньої перерви не на території підприємства, крім того, як стало 

відомо з матеріалів розслідування ДТП, Ломакіна сама винна у 

пригоді, адже переходила дорогу не у встановленому місці. Ломакіна 

ж зазначила, що з правилами внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства «Мрія Плюс» вона ознайомлена не була, а на 

підприємстві «Мрія» обідня перерва встановлена в інший час, отже 

вона потрапила у ДТП в робочий час. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №250 

Марчук – уповноважений найманими працівниками підприємства 

«Брама» з питань охорони праці під час перевірки дотримання 

законодавства про охорону праці з’ясував, що на підприємстві 

проходить виробничу практику 16 річний Сергійчук (навчається у 

ПТУ для здобуття професії  електрогазозварника). Сергійчуку 

встановлено наступний режим роботи: понеділок, вівторок з 8.00 до 

14.00, середа, четвер з 8.00 до 13.00, п’ятниця з 8.00 до 11.00. 

Інструктором Сергійчука призначено Івченка, який має стаж роботи 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_232/ed_2015_06_11/pravo1/KD0001.html?pravo=1#232
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за даною професією 1 рік та 8 місяців. Було з’ясовано, що Сергійчук, 

у свій вільний час на прохання Івченка виконував роботи по 

обслуговуванню агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому 

паливі, встановлених на підприємстві. Внаслідок порушення правил 

експлуатації вказаного обладнання сталася його поламка, що 

призвело до призупинення роботи цеху №1 і до простою у роботі 15 

працівників цього цеху. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №251 

У листопаді 2011  року ТОВ «Буд-Проект» звернулося до суду з 

позовом, яким просить визнати трудовий договір, укладений 

06.06.2011 року між ним та Бурко недійсним, стягнути  з відповідача 

на користь товариства збитки у розмірі 559360,40 грн. та судові 

витрати, посилаючись на те, що 06.06.2011 року при прийомі на 

роботу відповідачем  до відділу кадрів був наданий оригінал диплому 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

серії КЗ № 6754 та допдаток до нього, проте після перевірки 

легітимності документу за допомогою сайту МОН України 

виявилося, що такий диплом в базі даних не значиться.  У зв'язку з 

обманом позивача щодо справжності освітнього документу, 

товариством понесені значні витрати, зокрема: витрати по 

оформленню при прийнятті на роботу, по нарахуванню та виплаті 

заробітної плати, витрати пов'язані  з наступним пошуком 

співробітника на посаду головного архітектора, яку обіймав Бурко та 

інші. Справу просить вирішити на підставі ст. ст.21, 24 КЗпП 

України, ст.ст.229, 230 ЦК України. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №252 

19.11.2016р. працівники аварійно-рятувальної служби місцевої 

адміністрації Агнієнко, Міркун, Шевченко та Довлатов брали участь 

у ліквідації наслідків буревію. Прибираючи аварійні дерева, Агнієнко 

та Довлатов зазнали травмування і були госпіталізовані до лікарні, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_104/ed_2011_09_08/pravo1/KD0001.html?pravo=1#104
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_118/ed_2011_09_08/pravo1/KD0001.html?pravo=1#118
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843267/ed_2012_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843267
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843268/ed_2012_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843268
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пізніше Агнієнко помер у лікарні. Міркун та Шевченко відмовились 

від виконання робіт у зв’язку з тим, що продовження роботи 

пов’язано з явною небезпекою для їх життя та здоров’я.  

21.11. 2016р. керівництвом аварійно-рятувальної служби було 

створено комісію із розслідування нещасного випадку. 02.12.2016р. 

комісією було складено акт за формою Н-1. Причинами травматизму 

визнано порушення правил безпеки при проведенні робіт. 

Міркуна, Шевченка та Давлатова були притягнуті до дисциплінарної 

відповідальності. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №253 

Співробітник клінінгової компанії, який мив віку на чотирнадцятому 

поверсі, при пересуванні сходів для миття вікон не утримався і 

зірвався вниз. Лікарі швидкої допомоги констатували його смерть. 

Дружина загиблого вимагає від директора компанії проведення 

розслідування смерті свого чоловіка та відшкодування їй витрат на 

поховання, а також  виплати на утримання їх неповнолітньої дитини. 

Директор клінінгової компанії заперечував проти вимог, 

обґрунтовуючи це тим, що робота працівника використовувалась на 

умовах аутстаффінга. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №254 

До чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні, 

що в місті Кропивницький на території агропромислової бази 

отруїлось 17 осіб. Їм було поставлено діагноз отруєння хімікатами. 

Слідчо-оперативна група встановила, що 12 осіб – це сезонні 

працівники, а ще 5 – студенти одного з аграрних університетів, які 

проходили практику. Люди отруїлись під час перебирання цибулі. 

Вентиляція у приміщенні не працювала. Було відкрито кримінальне 

провадження за частиною 2 статті 271 КК України. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №255 

Відвічук працював на посаді бригадира тракторної бригади у ТОВ. 

15.03.2016 р. Відвічук видав Топалову, працюючому трактористом у 

ТОВ, наряд по виконанню сільськогосподарських робот на території 

підприємства по перевезенню агрегатів та інвентарю на тракторі 

ХТЗ-121. В цей же день Топалов помітив по манометру падіння тиску 

в пневматичній системі гальмування керованого ним трактора, після 

чого, з відома Відвічука, під'їхав до зварювальної дільниці для 

ремонту ресивера. Під'їхавши до зварювальної дільниці він попросив 

Архіпова, який працює зварювальником у ТОВ, виконати 

зварювальні роботи по ремонту ресивера. Трактор Топалов поставив 

біля воріт зварювальної дільниці на території тракторної бригади 

ТОВ. Архіпов виліз на трактор і заварив отвір на ресивері, через який 

втрачалося повітря з пневмогальмівної системи. Після виконання 

зварювальних робіт, для перевірки герметичності ресивера, Архіпов 

попросив тракториста Топалова завести двигун трактора і закачати 

повітря в ресивер для перевірки герметичності системи, при цьому 

він продовжував знаходитись на тракторі. Топалов не перевіривши 

положення ричага перемикання швидкості передач, запустив двигун 

трактора, який раптово почав рух вперед, так як блокувальний 

пристрій трактора знаходився в неробочому стані. Під час руху 

транспортного засобу  Архіпова затягнуло між колесом і правим 

заднім крилом трактора, внаслідок чого він отримав тілесні 

ушкодження, які відносяться до категорії тяжких тілесних 

ушкоджень, як небезпечних для життя в момент їх спричинення. 

За фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень було порушено 

кримінальну справу за статтею 271 КК України. У результаті слідства 

зясувалося, що Відвічук  не здійснював належний контроль за 

технікою безпеки та дотриманням правил охорони праці 

зварювальником Архіповим, а також не проводив цільового 

інструктажу з останнім з приводу оформлення наряд-допуску щодо 

виконання зварювальних робіт на тимчасовому робочому місці, під 

час здійснення зварювальних робіт, а також відсутність контролю за 

дотриманням правил охорони праці під час використання 
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трактористом Топаловим технічно-несправного трактора з 

несправним блокувальним пристроєм та випуск в експлуатацію 

технічно несправного транспортного засобу. 

Ваша оцінка ситуації. 

Задача №256 

Семенець працювала у хімічній лабораторії прибиральницею. Під час 

вранішнього прибирання вона випадково розбила тару, в якій 

зберігалася ртуть. Семенець сумлінно прибрала і була впевнена, що 

вона зібрала всю ртуть, керівництву вона нічого не сказала про це. 

Коли розпочався робочий день декілька працівників були 

госпіталізовані через погіршення здоров’я, лікарі констатували 

симптоми, які можуть бути від отруєння парами ртуті. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №257 

Завод розмістив в інтернеті інформацію про вакансію столяра. 

Кантемір прийшов на завод і після співбесіди із потенційним 

начальником запропонував показати що він вміє, йому надали таку 

можливість. Але на початку «випробування» Кантемір отримав 

серйозне поранення. Коли працівники невідкладної медичної 

допомоги забирали Кантеміра до лікарні, в документах зазначили, що 

нещасний випадок стався на заводі із працівником і повідомили Фонд 

соціального страхування. 

Працівники від керівництва заводу приховали даний інцидент, бо 

боялися покарання. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №258 

Товкус після закінчення зміни, перебуваючи  у стані сп’яніння, 

вийшов із роботи і впав до дренажної канави та втопився. Трагедія 

сталася не в процесі виконання трудових обов’язків, але на території 

підприємства. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №259 

Студент вищого навчального закладу Дутчак проходив практику в 

місцевому суді. Працюючи в архіві із документами Дутчак впав із 

драбини і зламав ногу. Керівництво суду вирішило, що оскільки 

Дутчак не їхній працівник а студент, то саме навчальний заклад має 

організовувати проведення розслідування, натомість ректорат був 

протилежної думки. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №260 

Саволюк влаштувався працювати експедитором до транспортної 

організації. Наказом на виконання статті 18 Закону України «Про 

охорону праці», затверджено план-графік проведення навчання з 

питань охорони праці працівників, та визначено перелік посад і 

професій працівників, які проходять спеціальне навчання і щорічну 

перевірку знань з питань охорони праці та перелік робіт з 

підвищеною небезпекою. 

У відповідності з даним планом Саволюк повинен був пройти 

навчання та здати іспит з питань охорони праці. Саволюк іспит не 

здав, а тому був відсторонений від роботи.  

В установлений строк Саволюк повторне навчання та перевірку знань 

не пройшов, в зв’язку з чим його звільнено за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП 

України у зв'язку з виявленою невідповідністю займаній посаді 

внаслідок недостатньої кваліфікації. 

Саволюк звернувся до суду, вважаючи звільнення незаконним. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №261 

Огієнко, не встигаючи підготувати звіт на понеділок, з власної 

ініціативи вийшов працювати у суботу. Під час роботи дістаючи 

документи із стелажа, Огієнко впав та отримав травму руки. 

Звернувшись до лікарні Огієнко повідомив, що отримав на роботі 

травму при виконанні завдання керівництва по складанню звітності, 
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що входить до його посадових обов’язків. Лікарня повідомила Фонд і 

роботодавця про травму. Роботодавець відмовився створювати 

комісію по розслідуванню нещасних випадків на виробництві, 

зазначивши, що можливо Огієнко взагалі зламав руку вдома. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №262 

Смілянець працювала юристом на підприємстві. Перед новим роком 

у розмові із керівництвом було досягнуто домовленості, що 

Смілянець на вихідних огляне по крамницях, які сувеніри можна 

придбати діловим партнерам підприємства. По дорозі до 

Господарського суду м. Києва на судове засідання, Смілянець 

вирішила заглянути до одного із магазинів, який був розташований 

по дорозі від офісу до суду. Заходячи до магазину Смілянець не 

побачила сходинки та впала і зламала ногу.  

Ваша оцінка ситуації.  

 

 

Задача №263 

Шевченко працював шпалоукладчиком. Новий керівник відділу 

кадрів, який виконував обов’язки спеціаліста із охорони праці, 

вирішив не формально а реально проводити перевірку знань з 

охорони праці працівників. Шевченко не склав іспиту з охорони 

праці, його відсторонили від роботи та надали час для підготовки до 

складання іспиту. Коли він повторно не склав іспиту, його звільнили 

як такого, що не відповідає займаній посаді внаслідок недостатньої 

кваліфікації. 

Шевченко оскаржив звільнення, та зазначив, що вже 10 років працює 

шпалоукладчиком, ніколи не було зауважень до його роботи та щодо 

порушень ним законодавства із охорони праці, а іспит він не склав, 

оскільки екзаменаційні питання складені непрофесійно. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №264 

Кобзан працював у ТОВ «Супермайстер» на умовах трудового 

договору. 

Перебуваючи у відрядженні у місті Житомир на території фабрики 

«Ласощі» Кобзан отримав завдання - демонтувати водонапірну вежу 

висотою 38 метрів. 

Виконуючи свою роботу, Кобзан отримав сильні поранення руки. 

Керівництво фабрики повідомило Кобзану, що оскільки він не є 

працівником фабрики, то і розслідування нещасного випадку 

проводить не будуть, а по приїзді у ТОВ «Супермайстер» йому 

відмовили у проведенні розслідування, мотивуючи тим, що 

лікарняний йому все одно оплатять у розмірі, що дорівнює середній 

заробітній платі, а для купівлі ліків нададуть йому матеріальну 

допомогу у розмірі посадового окладу. Тим більше, що Кобзан і сам 

порушив правила безпеки, тому якщо почне скаржитися, то і грошей 

ніяких не отримає ще й компенсуватиме збитки фабриці. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №265 

Гура звернувся до суду з позовом до підприємства з виробництва 

побутової хімії та косметичної продукції про відшкодування шкоди, 

завданої йому внаслідок виконання своїх трудових обов'язків на 

підприємстві; стверджував, що працюючи в лабораторії з хімічними 

реактивами, йому за багаточисленними проханнями не було надано 

спеціальної необхідної респіраторної маски, а неналежні вентиляційні 

умови в приміщенні не створювали циркуляції повітря, що 

зумовлювало накопичення у ньому токсинів. Тому у нього почались 

проблеми із самопочуттям: постійний удушливий кашель, біль у 

грудях та ускладнене дихання. Аналіз легеневої проби і 

рентгенографія грудної клітини виявили пневмонію. Відповідач з 

позовними вимогами не погоджується, так як за його словами, усі 

попередні лаборанти працювали у таких самих умовах і розладів 

здоров'я ні в кого не спостерігалось. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №266 

Петренко, якому виповнилось 17 років, був прийнятий на роботу 

мерчендайзером. Через три місяці він звернувся до роботодавця з 

проханням надати йому відпустку повної тривалості з 1.06.2016 р. 

Роботодавець погодився надати таку відпустку, але з 11.05.2016 р., 

оскільки в період про який просив Петренко відповідно до графіку 

відпусток йдуть інші працівники. Петренко відмовився від пропозиції 

роботодавця. Вважаючи що його права порушені Петренко 

наступного дня не вийшов на роботу та електронною поштою 

направив заяву про звільнення його за ч. 3 ст. 38 КЗпП України і 

надання йому відпустки. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №267 

Головним державним інспектором праці було проведено перевірку в 

КП «Капустянський» відносно праці, оплати праці та оформлення 

трудових відносин стосовно неповнолітніх працівників. Під час 

перевірки нею було встановлено, що 02.07.2015 року між 

роботодавцем та неповнолітнім Руденко (16 років) була укладена 

трудова угода без згоди одного з батьків, за якою неповнолітній мав 

виконувати роботу двірника, а саме покіс бензиновою 

газонокосаркою. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №268 

Неповнолітній Юрченко у віці 15 років вирішив відправити до 

інтернетвидання свої вірші та отримав за це винагороду. Юрченку 

надійшла пропозиція щодо  написання віршів для ітернетвидання на 

постійній основі. Батьки були проти того, щоб їхній син відволікався 

на заробітки, коли попереду закінчення школи та вступ до ВНЗ. 

Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №269 

Кюрджиєва працювала прибиральницею у меблевому магазині «Річ». 

Вона звернулась до директора з проханням прийняти її 14-річного 

сина на роботу. В той час була вільна посада вантажника. Директор 

зауважив, що для дитини це може бути непосильно, на що 

Кюрджиєва пообіцяла, що вона допомагатиме сину виконувати 

термінову роботу, а після роботи приходитиме на допомогу чоловік, 

який працює в райуправління на державній службі і тому сам не може 

оформитися вантажником по сумісництву, а гроші сім’ї потрібні. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №270 

Керівник підприємства «Чорнобривці» Сингаївський прийняв на 

роботу Верменича, особу 13 річного віку розвантажником важкої 

техніки. Під час виконання однієї із робіт Верменич, отримав травму 

ноги. Батьки Верменича звернулися до керівника підприємства за 

відшкодуванням шкоди завданої їхньому сину. На що Сингаївський 

відмовив у задоволені відшкодування спираючись на те що він не 

заключив трудового договору з Верменичем. 

 Ваша оцінка ситуації. 
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Задача №271 

Матросов працював в об’єднанні «Хладриба» комірником з 

бригадною матеріальною відповідальністю. У зв’язку з виявленням 

недостачі закріплених за бригадою матеріальних цінностей всі члени 

бригади, у тому числі і Матросов, були притягнуті до повної 

матеріальною відповідальності та звільнені за п. 2 статті 41 КЗпП 

України у зв’язку з втратою довіри. Матросов звернувся до суду з 

позовом про поновлення на роботі, обґрунтовуючи свої вимоги тим, 

що його вина у недостачі роботодавцем не доведена. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №272 

18.04. 2016 р. Іванченка було звільнено з роботи за п.3 статті 40 КЗпП 

України за згоди виборного органу первинної профспілкової 

організації (згоду надано 15.03.2016 р.). Іванченко з звільненням не 

погодився і звернувся до суду. В обґрунтування позовних вимог було 

зазначено, що по-перше, із 7 членів органу первинної профспілкової 

організації на засіданні були присутніми 4, тобто менше 2/3 його 

складу (один з відсутніх знаходився на лікуванні у стаціонарі, ще 

двоє перебували у щорічній відпустці), відповідно воно є незаконним. 

По-друге, Іванченко заявив, що він є членом одночасно двох 

профспілок, які створені на підприємстві, причому до другої 

профспілки (її виборного органу) роботодавець не звертався. Крім 

того, з’ясувалося, що з 15.03.2016 по 17.04.2016 рр. Іванченко був 

тимчасово непрацездатним. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №273 

При перевезенні пасажирів на ходу загорівся мікроавтобус. Водій 

зупинив машину та намагався відкрити двері, але внаслідок 

пошкодження пневматичного замка вони не відчинялися. Крім того 

молоток для відкриття аварійного виходу (розбиття скла) був 
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відсутній. Через деякий час пасажирам вдалося знайти підручні 

засоби, за допомогою яких їм вдалося розбити скло аварійного 

виходу і врятуватися. Водій мікроавтобусу та водії інших машин за 

допомогою вогнегасників тушили мікроавтобус до приїзду пожежно-

рятувальної служби та допомагали пасажирам рятуватися. Лікарями 

швидкої допомоги було констатовано опіки та отруєння чадним газом  

у 8 пасажирів та водія мікроавтобуса, їм знадобилося лікування у 

стаціонарі. Постраждалі звернулися з вимогою про відшкодування 

витрат на лікування та моральної шкоди до директора приватного 

підприємства, якому належав мікроавтобус. Директор заперечував 

проти заявлених вимог і запропонував звернутися з позовом до водія 

та директора СТО, адже за результатами розслідування причиною 

пожежі став неякісний ремонт електричного обладнання 

мікроавтобусу, який напередодні пожежі був проведений на СТО, а за 

наявність молотка для аварійного виходу несе відповідальність водій.   

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №274 

Станіславський неодноразово дозволяв собі перебувати на роботі у 

стані алкогольного сп’яніння під час реалізації своїх безпосередніх 

трудових обов’язків. та неодноразово спізнювався на роботу. 

Спочатку йому було зроблено попередження, потім – винесено 

догану, як це передбачено статутом ПП. Бригадир цеху , як 

представник  уповноважений власником ПП звернувся, до комісії  з 

трудових спорів . Врешті його було звільнено за рішенням комісії з 

трудових спорів, яка була створена безпосередньо у цеху, із 

формулюванням «систематично порушував внутрішній розпорядок 

підприємства, знаходився на робочому місці в стані алкогольного 

сп’яніння.» і внесено відповідний запис в трудову книжку.  Крім того, 

комісія зобов’язала Станіславського виплатити підприємству 

матеріальну шкоду у розмірі п’яти тисяч гривень у зв’язку із тим, що 

саме під час зміни Станіславського внаслідок непрофесійного та 

неуважного використання обладнання була зламана деталь машини, 

яка наразі потребує ремонту.   
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Станіславський не погоджується  із формулюванням причини свого 

звільнення та зазначає, що факт непрофесійного використання 

обладнання саме ним недоведений, і ,крім того, рішення цехової 

комісії з трудових спорів  не може бути дійсним, якщо на 

підприємстві існує загальна комісія з трудових спорів.  Тому, цехова 

комісія з вирішення трудових спорів вирішила не повертати трудову 

книжку Станіславському, допоки останній не сплатить п’ять тисяч 

гривень. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №275 

На підприємстві «Світлофор», де працює 190 осіб, виник конфлікт 

трудового колективу із керівництвом з приводу розбіжностей щодо 

подальшої корпоратизації підприємства, недопущення скорочення 

працівників та дискримінації працівників у зв’язку з їхньою 

активною громадською позицією. 08.07.2016 р. на загальних зборах 

прийнято рішення про оголошення і проведення страйку на 

невизначений термін. На конференції трудового колективу і членів 

профспілки 17.07.2016 р.створено страйковий комітет та затверджено 

вимоги трудового колективу до керівництва підприємства 

(голосували одностайно всі присутні 87 працівників). Вимоги були 

передані керівництву на настуний день, але відповіді не було. 

11.09.2016 р. працівники розпочали страйк. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №276 

Ізмайлова звільнили за угодою сторін 15.03.2016 року. При звільненні 

йому не виплатили заробітну плату за останній місяць. Ізмайлов 

звернувся з позовом про стягнення 2100 грн. заборгованості по 

заробітній платі і 45000 грн. середнього заробітку за час затримки 

розрахунку. Представник роботодавця в судовому засіданні позов 

заперечив та зазначив, що Ізмайлов після звільнення перебував в 

центрі зайнятості і отримував допомогу по безробіттю. Ізмайлов 
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зазначив, що з 2006 року втратила чинність частина третя статті 117 

КзПП, тому вираховувати допомогу по безробіттю із позовних вимог 

безпідставно. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №277 

Первинна профспілкова організація роти міліції особливого 

призначення «Соловейко» УМВС України в Житомирській області 

звернулася до районного суду з позовом до РМОП «Соловейко» про 

зобов’язання вчинити дії – укласти колективний договір з первинною 

профспілковою організацією РМОП «Соловейко» у межах своєї 

компетенції. 

РМОП «Соловейко заперечив мотивуючи тим, що оскільки при 

трудових конфліктах відсутнє порушення прав, а є зіткнення 

інтересів сторін трудових відносин, тому необхідно застосовувати 

примирно-третейський порядок їх вирішення. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №278 

Панюта подав позов до Мінюсту про скасування наказу про 

звільнення, поновлення на роботі та поновлення свідоцтва про право 

на зайняття нотаріальною діяльністю, стягнення заробітної плати за 

час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, 

мотивуючи тим, що його було звільнено з посади нотаріуса у зв’язку 

із набранням чинності вироку, який в подальшому був скасований, а 

кримінальна справа відносно нього були припинено у зв’язку із 

недоведеністю його участі у злочині. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №279 

Мухумкулов звернувся до районного суду із заявою про 

встановлення факту, що має юридичне значення – встановлення 

факту перебування Мухумкулова у трудових відноснах із ПП 
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«Трембіта» на момент настання нещасного випадку. ПП «Трембіта» 

просило залишити заяву без розгляду як таку, що подана із 

порушенням норм процесуального права. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №280 

 

Ізмайлов працював директорому ПАТ «Майбутнє».Він був 

звільнений з посади напідставі п.5 ст. 41 КЗпП України у зв’язку з 

припиненням повноважень згідноз рішенням позачергових загальних 

зборів акціонерів ПАТ «Майбутнє». Зазначив, що вважаєзвільнення 

незаконним,оскільки згідно з п.5 ст. 42 КЗпП України він 

маєпереважне право на залишення на роботі при вивільненні у 

зв’язку із змінамив організації виробництва та праці. 

Ізмайлову в день звільнення не були видані трудова книжка та копія 

наказу (працівник відділу кадрів пояснила, що не може видати 

документи, оскільки один із акціонерів забрав їх). Ізмайлов звернувся 

до суду з позовом, в якому просить поновити йогона роботі на посаді 

директора, одночасно просить поновити пропущений строк для 

звернення досуду зв’язку з тим, що йому не видали копію наказу про 

звільнення та трудову книжку. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №281 

Між працівником Шапошником та керівником підприємства 

Третяком виник конфлікт. Керівник вимагав від працівника подати 

заяву на звільнення за власним бажанням, погрожуючи звільнити 

його за порушення трудової дисципліни. Після тривалого морального 

тиску Шапошник подав таку заяву, аза день до звільнення він подав 

другу заяву, якою відкликав першу. Однак другу заяву роботодавець  

не взяв до уваги і видав наказ про звільнення Шапошника за статтею 

38 КЗпП. Після цього Шапошник звернувся з заявою в КТС. 

Трудовий спір було розглянуто КТС без участі Шапошника, але при 

розгляді трудового спору Шапошнику було відмовлено в задоволенні. 
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Шапошник звернувся до суду з заявою про поновлення на роботі та 

виплату середньомісячного заробітку за час вимушеного прогулу. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

 

Задача №282 

Працівникам приватного підприємства більше 5 місяців не платили 

заробітну плату, визначену в умовах трудового договору. Працівники 

звернулись до директора підприємства з вимогою погасити 

заборгованість по виплаті заробітної плати, на що директор відповів 

їм відмовою. Після цього трудовий колектив заводу за 20 днів 

повідомив директора про проведення страйку. Директор заводу 

звернувся до суду з вимогою визнати страйк незаконним. 

Ваша оцінка ситуації. 

 

Задача №283 

У ТОВ «Зірки небосхилу» укладено колективний договір, яким 

передбачалося покладення на працівників підприємства обов’язку  

щотижнево надавати фотографію робочого тижня (детальний звіт про 

виконання обов’язків). Згодом працівники висунули вимоги щодо 

зняття такого обов’язку та розширення терміну узагальненого звіту 

до кварталу.  Директор ТОВ частково задовольнив вимоги 

працівників шляхом збільшення терміну до місяця. 

У триденний строк була утворена примирна комісія на виробничому 

рівні. Але у день утворення та початку роботи примирної комісії 

працівникам надійшла інформація з анонімних джерел, що директор 

ТОВ оформлює відпустку і ухиляється від участі у розгляді спору. З 

цього ж дня працівники зупинили виконання своїх обов’язків та 

оголосили страйк. Директор ТОВ, вважаючи такий страйк 

незаконним, звернувся до адвоката за консультацією щодо вирішення 

проблеми. 

Ваша оцінка ситуації. 
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