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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна “Трудові спори” впроваджена для поглиб-
леного вивчення трудового права та практики вирішення індивіду-
альних і колективних трудових спорів. 

Мета навчальної дисципліни: 
• реалізувати зміст освіти відповідно до освітньо-професійної про-

грами підготовки правознавців; 
• сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особисто-

сті, здатної до опанування наукових знань, професійної мобільно-
сті та швидкої адаптації до змін у сфері трудового законодавства 
України; 

• дати студентам систему знань, що сприятимуть формуванню пра-
вничого світогляду і правосвідомості особистості, юри-дичного 
мислення; 

• навчити студентів застосовувати на практиці здобуті теоретичні 
правничі знання та сформувати навички самостійної роботи, що 
сприятиме безперервному поглибленню і оновленню правничих 
знань. 

Правознавці у сфері трудового права України та вирішення трудових 
спорів повинні вміти: 

• орієнтуватися в системі трудового законодавства України; 
• аналізувати зміст нормативних актів трудового законодавства 

України та роз’яснювати його; 
• застосовувати на практиці норми правових актів; 
• користуватися джерелами права і коментарями, тлумачити норми 

права при вирішенні трудових спорів; 
• складати і оформлювати документи правничого характеру з тру-

дового спору; 
• добирати літературні джерела з трудових спорів, складати конс-

пекти і тези виступів, відгуків, робити доповіді з питань вирішен-
ня трудових спорів; 

• логічно (послідовно, з виокремленням головного, доказово) ви-
кладати правничий матеріал із застосуванням знань різних джерел 
права; 

• користуватися правовою термінологією; 
• застосовувати правові знання з трудового права для оцінювання 

юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку. 
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Правознавці повинні керуватися у трудовій діяльності та поведінці 
правовими знаннями і переконаннями, брати участь у правовому вихо-
ванні населення. 

Під час вивчення навчальної дисципліни “Трудові спори” студенти 
спираються на знання, здобуті при вивченні теорії держави та права, 
конституційного права України, цивільного та цивільного процесуаль-
ного права України, адміністративного та трудового права України. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни 

“ТРУДОВІ  СПОРИ” 

№ 
пор. 

Назва теми 

1 Основні способи, заходи та порядок захисту трудових прав і 
законних інтересів працівників та роботодавців 

2 Вирішення індивідуальних трудових спорів у комісії  
з трудових спорів 

3 Судовий захист трудових прав працівників 
4 Трудові спори про укладення трудового договору та зміну 

умов трудового договору 
5 Трудові спори про поновлення на роботі та зміну  

формулювання причин звільнення 
6 Трудові спори про право на оплату праці та задоволення 

грошових вимог працівників 
7 Трудові спори про робочий час і час відпочинку 
8 Трудові спори про охорону праці 
9 Трудові спори про визнання необґрунтованим  

дисциплінарного стягнення 
10 Трудові спори про матеріальну відповідальність сторін тру-

дового договору 
11 Захист прав та інтересів працівників при вирішенні  

колективних трудових спорів (конфліктів) 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ТРУДОВІ  СПОРИ” 

Тема  1 .  Основні способи, заходи та порядок захисту трудових 
прав і законних інтересів працівників та роботодавців 

Поняття та основні способи захисту суб’єктивних трудових прав. 
Державний нагляд та контроль за додержанням трудового законодавст-
ва. Захист трудових прав працівників професійними спілками. Оскар-
ження в суді дій та рішень державних органів, які порушують трудові 
права громадян. Самозахист трудових прав. Поняття та  
форма самозахисту прав. Судова практика щодо законних способів са-
мозахисту трудових прав.  

Поняття трудових спорів як способу захисту трудових прав праців-
ників. Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення трудових спорів. 
Попередження трудових спорів. Підстави класифікації трудових спорів 
та їх види. Види трудових спорів за їх предметом: спори про право; спо-
ри про інтерес. Види трудових спорів за їх суб’єктом: індивідуальні; ко-
лективні. 

Заходи захисту прав працівників при вирішенні трудових спорів. По-
новлення працівника на попередній роботі. Грошові виплати для від-
шкодування шкоди, заподіяної працівнику. Зміна дати та формулювання 
причини звільнення працівника з роботи. Зміна неправильних чи неточ-
них записів у трудовій книжці працівника. Відміна дисциплінарного стя-
гнення, накладеного з порушенням закону. Покладання на роботодавця 
обов’язку надати працівнику трудові пільги, умови праці та відпочинку, 
визначені трудовим законодавством, колективним чи індивідуальним 
трудовим договором. Покладання на роботодавця обов’язку укласти 
трудовий договір з особою, якій було незаконно в цьому відмовлено. 
Визнання строкового трудового договору укладеним на невизначений 
строк. Відшкодування працівнику моральної шкоди у грошовій формі. 
Заходи захисту прав роботодавців при вирішенні трудових спорів. Пра-
во роботодавця на відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної пра-
цівником. 

Порядок захисту індивідуальних трудових прав працівників. Досудо-
ва процедура розгляду індивідуального трудового спору. Особливості 
захисту трудових прав окремих категорій працівників. Судовий порядок 
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захисту індивідуальних трудових прав. Захист прав та інтересів праців-
ників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). 

Право громадян України на звернення за захистом порушених прав 
до міжнародних організацій. Право та процедура звернення до Європей-
ського суду з прав людини. Умови звернення до Європейського суду з 
прав людини, строк звернення, мова звернення. Правила заповнення фор-
муляра заяви до Європейського суду з прав людини.  

Література [1–10; 13; 16; 17; 19–21; 29; 30; 32; 55] 

Тема  2 .  Вирішення індивідуальних трудових спорів у комісії  
з трудових спорів 

Юридична природа комісій з трудових спорів. Порядок формування 
комісії з трудових спорів. Порядок обрання, чисельність, склад і строк 
повноважень комісії з трудових спорів. Комісії з трудових спорів струк-
турних підрозділів підприємств, установ, організацій. Організаційно-
технічне забезпечення діяльності комісії з трудових спорів. 

Процедурні вимоги до діяльності комісії з трудових спорів. Компе-
тенція комісій з трудових спорів. Право на звернення до комісії з трудо-
вих спорів. Строки звернення до комісії з трудових спорів і порядок 
прийняття заяв працівників. Правомочність засідання комісії з трудових 
спорів. Відвід члену комісії з трудових спорів. Порядок і строки розгля-
ду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів. Поря-
док прийняття рішень комісією з трудових спорів. Зміст рішення комісії 
з трудових спорів.  

Строк і порядок виконання рішень комісії з трудових спорів. Право 
працівника вимагати примусового виконання рішення комісії з трудових 
спорів.  

Оскарження рішення комісії з трудових спорів і перенесення розгля-
ду індивідуального трудового спору до суду. 

Діловодство в комісії з трудових спорів.  
Література [1–10; 13; 16; 21; 29; 48; 53; 66] 

Тема  3 .  Судовий захист трудових прав працівників 

Розгляд індивідуальних трудових спорів у судовому порядку. Трудо-
ві спори працівника чи роботодавця, коли вони не згодні з рішенням ко-
місії з трудових спорів підприємства, установи, організації (підрозділу). 
Право прокурора на звернення до суду із заявою про трудовий спір. 
Трудові спори, що підлягають безпосередньому розгляду в судах.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

7 

Процедура судового розгляду індивідуальних трудових спорів та 
специфічні риси судового процесу у трудових справах. Особи, які беруть 
участь у трудовій справі, та інші учасники цивільного процесу з трудо-
вого спору. Докази у трудовому спорі. Процесуальні строки. Строки 
звернення до суду за вирішенням індивідуального трудового спору. По-
новлення судом строків, пропущених з поважних причин. Судові викли-
ки і повідомлення у трудових справах. Судові витрати по трудових 
справах. Заходи процесуального примусу.  

Наказове та позовне провадження трудових справ. Підсудність у тру-
дових спорах. Подання позову і відкриття провадження трудової справи. 
Оформлення позовних заяв до суду у трудових спорах. Провадження у 
справі до судового розгляду. Судовий розгляд трудових справ. Зупинен-
ня та закриття провадження. Залишення заяви без розгляду. Судове рі-
шення по трудовій справі. Прийняття рішення органом, що розглядає 
трудові спори, у разі неможливості поновлення працівника на роботі 
внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, організації. 
Заочний розгляд трудової справи. 

Перегляд судових рішень з трудових спорів. Апеляційне та касаційне 
провадження. Провадження у зв’язку з винятковими та нововиявленими 
обставинами. 

Виконання судових рішень з трудових спорів. Негайне виконання 
рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або пере-
веденого на іншу роботу працівника. Обмеження повороту виконання 
рішень щодо трудових спорів. 

Судовий контроль за виконанням судових рішень. Оплата вимушено-
го прогулу в разі затримання виконання рішення про поновлення пра-
цівника на роботі.  

Література [1–10; 13; 16; 35; 51; 52; 57; 61; 62] 

Тема  4 .  Трудові спори про укладення трудового договору  
та зміну умов трудового договору 

Трудові спори про укладення трудового договору: предмет доведен-
ня та докази. 

Трудові спори про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати 
за час вимушеного прогулу при переведенні на іншу роботу: предмет 
доведення та докази. 

Трудові спори про переведення на іншу роботу на тому самому під-
приємстві, в установі, організації: предмет доведення та докази. Докази, 
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які підтверджують обґрунтованість переведення (виписка з табеля, акти 
тощо). 

Трудові спори про переведення на роботу на інше підприємство, в 
установу, організацію або іншу місцевість: предмет доведення та докази. 
Докази, які підтверджують обґрунтованість переведення. 

Трудові спори про тимчасове переведення працівника на іншу робо-
ту: предмет доведення та докази. Докази, які підтверджують обґрунто-
ваність тимчасового переведення. Документи, які встановлюють необ-
хідність заміни відсутнього працівника (довідка медичного закладу то-
що). 

Література [1–10; 13; 16] 

Тема  5 .  Трудові спори про поновлення на роботі та зміну  
формулювання причин звільнення  

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі. Трудові спори 
про розірвання трудового договору. Трудові спори про недійсність умов 
трудового договору. Строки звернення до суду для вирішення трудових 
спорів про поновлення на роботі. Порядок поновлення на роботі і стяг-
нення заробітної плати за час вимушеного прогулу.  

Трудові спори про поновлення на роботі і стягненні заробітної плати 
за час вимушеного прогулу: предмет доведення та докази.  

Трудові спори про звільнення у зв’язку з незадовільним результатом 
випробування: предмет доведення та докази. Докази, які підтверджують 
обґрунтованість твердження роботодавця про те, що позивач не витри-
мав випробування: висновки фахівців, матеріали перевірок, доповідні 
записки, акти і відомості про брак, документи відділу технічного конт-
ролю тощо. Докази домовленості сторін про встановлення випробуван-
ня. Докази відсутності перешкод для встановлення випробування.  

Трудові спори про звільнення у зв’язку з набранням чинності вироку 
суду: предмет доведення та докази. Докази позбавлення можливості 
продовжувати роботу. 

Трудові спори про звільнення за власним бажанням: предмет дове-
дення та докази. Докази того, що заяву написано примусово: дисциплі-
нарні стягнення, обговорення поведінки працівника на зборах, засіданні 
профспілкової організації тощо.  

Трудові спори щодо звільнених у зв’язку зі скороченням чисельності 
або штату працівників: предмет доведення та докази. Докази, які засвід-
чують факт скорочення штату або чисельності працівників: штатні роз-
писи, урядові документи, матеріали про скорочення фонду заробітної 
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плати, матеріали про зміну характеру роботи підприємства, які спричи-
нюють зміни кількості працівників, тощо. Документи, які характеризу-
ють попередню діяльність позивача: наявність кваліфікації, освіти, на-
вичок, вмінь тощо. Докази того, що позивачеві було запропоновано ін-
шу роботу, але він від неї відмовився: акти, заяви, письмові пояснення, 
штатні розписи.  

Трудові спори щодо звільнених у зв’язку з виявленою невідповідніс-
тю працівника обійманій посаді чи виконуваній роботі внаслідок недо-
статньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджає продовженню 
цієї роботи: предмет доведення та докази. Документи, що засвідчують 
непридатність позивача до виконання певної роботи: акти, матеріали пе-
ревірок, доповідні записки тощо. Висновок про стан здоров’я позивача і 
неможливість подальшого виконання ним роботи. Докази того, що ро-
ботодавець не мав змоги перевести позивача на іншу роботу або відмови 
позивача від переведення: акти, заяви, перевідні записки, письмові по-
яснення позивача про причини відмови від переведення, штатні розписи 
тощо.  

Трудові спори щодо працівників, звільнених за систематичне неви-
конання, покладених на них обов’язків згідно з договором (контрактом): 
предмет доведення та докази. Докази застосування дисциплінарного 
стягнення, інші докази систематичності порушень: копії рішень трудо-
вого колективу тощо. 

Трудові спори щодо звільнених за прогул (також у разі відсутності на 
роботі понад 3 години протягом робочого дня без поважних причин): 
предмет доведення та докази. Докази, які підтверджують або спросто-
вують факт прогулу: виписки з табеля, акти, доповідні записки, рапорти, 
листок непрацездатності позивача, довідка медичного закладу чи транс-
портних організацій, документи, які засвідчують, що працівник залишив 
роботу без попередження, тощо. 

Трудові спори щодо звільнених у зв’язку з нез’явленням на роботу 
понад чотири місяці поспіль у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю: 
предмет доведення та докази. Документи, які засвідчують тривалу відсу-
тність позивача на роботі через хворобу. Гарантії працівникам, що втра-
тили працездатність внаслідок професійного захворювання чи трудового 
каліцтва. 

Трудові спори щодо звільнених у зв’язку з поновленням на роботі 
працівника, який раніше виконував цю роботу: предмет доведення та 
докази. Докази того, що позивач відмовився від переведення на іншу 
роботу, або відсутності можливості переведення його на іншу роботу.  

Трудові спори про звільнення у зв’язку з вчиненням за місцем роботи 
розкрадання майна власника: предмет доведення та докази. Докази роз-
крадання майна власника: вирок суду, що набрав законної сили, поста-
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нова органу, у компетенцію якого входить накладання адміністративно-
го стягнення або застосування заходів громадського впливу.  

Трудові спори про звільнення у зв’язку з втратою довіри до праців-
ників, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності: 
предмет доведення та докази. Докази втрати довіри: акти ревізії, матері-
али перевірок, недостача, надлишки, порушення правил торгівлі, краді-
жки, недбалість у роботі тощо.  

Трудові спори про звільнення працівника, який виконує виховні фу-
нкції, за вчинення аморального вчинку, не сумісного з продовженням 
цієї роботи: предмет доведення та докази. Докази скоєння аморального 
вчинку: акти перевірок, протокол педагогічних рад, постанови судді, 
слідчих органів, довідки медичних закладів, інші документи про негідну 
поведінку позивача.  

Трудові спори про поновлення на роботі деяких категорій працівни-
ків і стягнення заробітної плати за час їх вимушеного прогулу, трудовий 
договір (контракт) з якими розірваний внаслідок порушення законодав-
ства і встановлених правил прийняття на роботу: осіб, які не досягли 16-
річного віку; осіб, допущених до медичної і фармацевтичної діяльності 
без підготовки у вищих медичних і середніх спеціальних навчальних за-
кладах; осіб, які за вироком суду позбавлені права обіймати певні поса-
ди або здійснювати певну діяльність протягом встановленого судом 
строку; осіб, засуджених раніше за крадіжки та інші корисливі злочини і 
прийнятих на роботу, пов’язану з матеріальною відповідальністю, якщо 
судимість не знято і не погашено. 

Трудові спори про зміну формулювання причини звільнення праців-
ника, трудовий договір (контракт) з яким розірваний з ініціативи влас-
ника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи, що використо-
вує найману працю: предмет доведення та докази. Документи, які засві-
дчують факт невідповідності формулювання підстави для звільнення: 
виписки з трудової книжки; матеріали, які стали підставою для звіль-
нення позивача з роботи; акти, доповідні записки, виписки тощо. Дока-
зи, які засвідчують, що формулювання підстав для звільнення перешко-
джало вступу на іншу роботу: копія наказу про прийняття на роботу на 
інше підприємство; відмова у прийнятті на роботу тощо. 

Трудові спори про розірвання строкового трудового договору (конт-
ракту) з ініціативи працівника: предмет доведення та докази. Докази, які 
засвідчують, що угоду розірвано з поважних причин: довідки про інва-
лідність чи хворобу; документи, які свідчать про порушення законодав-
ства, трудового договору (контракту); інші документи. 
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Трудові спори про зміну формулювання причин звільнення: предмет 
доведення та докази. 

Трудові спори про затримання видачі трудової книжки з вини робо-
тодавця. 

Література [1–10; 13; 16; 24; 25; 34; 36–38; 45; 46; 54; 63] 

Тема  6 .  Трудові спори про право на оплату праці та задоволення 
грошових вимог працівників 

Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 
спорів про право на оплату праці та задоволення грошових вимог пра-
цівників. Вина як умова відповідальності роботодавця з приводу неви-
конання зобов’язань про виплату працівнику заробітної плати. Наслідки 
затримання виплати заробітної плати та невиконання вимог трудового 
законодавства щодо остаточного розрахунку при звільненні працівника.  

Трудові спори про право працівників на остаточний розрахунок при 
звільненні: предмет доведення та докази. 

Трудові спори про стягнення із заробітної плати працівників: у разі 
невиконання норм виробітку; виготовлення продукції, що виявилася 
браком; простою; затримання видачі трудової книжки; надурочної робо-
ти; роботи в нічний час; роботи у вихідні та святкові дні; тимчасового 
заступництва. Предмет доведення та докази. 

Трудові спори про надання гарантій та компенсацій: предмет дове-
дення та докази. Трудові спори про стягнення працівниками вихідної до-
помоги. Трудові спори про стягнення заробітної плати, добових і від-
шкодування інших витрат, пов’язаних зі службовим відрядженням. Тру-
дові спори про стягнення компенсацій при переїзді на роботу в іншу мі-
сцевість. Трудові спори про оплату праці в разі виконання робіт різної 
кваліфікації. Трудові спори з питань суміщення професій і посад.  

Трудові спори про премії, виплату винагороди за вислугу років та за 
підсумками роботи за рік. 

Трудові спори про компенсацію працівникам втрати частини заробі-
тної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати та відповідно до 
індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги. 

Трудові спори про стягнення середнього заробітку за час прохо-
дження медичного огляду. 

Трудові спори працівників, пов’язані з натуральною оплатою праці.  
Трудові спори про відшкодування моральної шкоди. Сфера застосу-

вання інституту моральної шкоди. 
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Трудові спори про право на отримання заробітної плати та її розмір 
між працівником і підприємством, щодо якого відкрито провадження 
про банкрутство. 

Вирішення спорів з питань нарахування та утримання прибуткового 
податку із сум заробітної плати працівників. 

Трудові спори про відшкодування заробітку, втраченого у зв’язку з 
незаконним відстороненням працівника від роботи. 

Трудові спори про задоволення грошових вимог працівника: предмет 
доведення та докази. 

Підготовка до розгляду справ про оплату праці та виплату компенса-
ції. 

Практика розгляду судами спорів про стягнення заробітної плати. 
Література [1–10; 13; 16; 67] 

Тема  7 .  Трудові спори про робочий час і час відпочинку 

Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 
спорів про робочий час і час відпочинку. 

Трудові спори про робочий час: предмет доведення та докази. Тру-
дові спори про встановлення скороченої тривалості робочого часу. Тру-
дові спори про режим робочого часу. Трудові спори про роботу за ме-
жами нормальної тривалості робочого часу.  

Трудові спори про час відпочинку та права працівника на відпустку: 
предмет доведення та докази. Трудові спори про право на короткочас-
ний відпочинок. Трудові спори про право на відпустку в разі звільнення 
працівника. Трудові спори про надання щорічної відпустки встановленої 
тривалості. Трудові спори про обчислення стажу роботи, що дає право 
на відпустку. Трудові спори про обчислення середнього заробітку для 
оплати часу щорічної відпустки. Трудові спори про право на відпустки у 
зручний для працівників час. Трудові спори про надання відпусток вете-
ранам війни, учасникам бойових дій, ветеранам праці та іншим категорі-
ям працівників. Трудові спори про виплату грошової компенсації за не-
використану відпустку при звільненні. 

Література [1–10; 13; 16; 39] 

Тема  8 .  Трудові спори про охорону праці 

Трудові спори про охорону праці: предмет доведення та докази. Тру-
дові спори про безоплатне забезпечення працівників лікувально-
профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими 
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продуктами, солоною водою: предмет доведення та докази. Трудові 
спори про видачу спеціального одягу та інших засобів індивідуального 
захисту: предмет доведення та докази. Трудові спори про компенсаційні 
виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття. Трудові 
спори про видачу мила та знешкоджуючих засобів. Трудові спори про 
видачу молока і лікувально-профілактичного харчування. Трудові спори 
про забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою. 
Трудові спори про обов’язковий медичний огляд працівників певних ка-
тегорій. 

Трудові спори про охорону праці працюючих вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком від трьох до п’ятнадцяти років: предмет доведення 
та докази. Трудові спори про охорону праці молоді та інвалідів: предмет 
доведення та докази.  

Література [1–10; 13; 16; 39] 

Тема  9 .  Трудові спори про визнання необґрунтованим  
дисциплінарного стягнення 

Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 
спорів про визнання необґрунтованим дисциплінарного стягнення. 

Трудові спори про визнання необґрунтованими дисциплінарних стя-
гнень: предмет доведення та докази. Докази, які підтверджують факт і 
дату порушення дисципліни (невиконання чи неналежного виконання 
працівником трудових обов’язків). Письмові пояснення працівника що-
до факту порушення трудової дисципліни (або акт про відмову надати 
такі пояснення), виписки з табеля, акти, доповідні записки, рапорти, ко-
пії рішень трудового колективу, товариського суду, постанов громадсь-
ких організацій.  

Судова практика розгляду трудових спорів з питань накладання 
дисциплінарних стягнень. 

Тема  10.  Трудові спори про матеріальну відповідальність сторін 
трудового договору  

Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 
спорів про відшкодування шкоди, заподіяної працівником роботодавцю.  

Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 
спорів про відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем працівнику. 
Відшкодування роботодавцем працівникові заподіяної моральної шкоди.  
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Судова практика розгляду спорів з питань матеріальної відповідаль-
ності сторін трудового договору.  

Література [1–10; 13; 16; 18; 56; 59; 68] 

Тема  11.  Захист прав та інтересів працівників при вирішенні  
колективних трудових спорів (конфліктів) 

Поняття колективних трудових спорів (конфліктів). Ознаки колекти-
вного трудового спору. Предмет колективного трудового спору. Прин-
ципи вирішення колективних трудових спорів. Основний спосіб вирі-
шення колективних трудових спорів. Повноваження та завдання Націо-
нальної служби посередництва і примирення.  

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому, 
галузевому, територіальному і національному рівнях. Формування вимог 
працівників та визначення органу чи особи, які обстоюють їхні інтереси. 
Участь професійних спілок у здійсненні заходів вирішення колективних 
трудових спорів. Офіційне тлумачення поняття “професійна спілка, що 
діє на підприємстві, в установі, організації”. Права профспілок, їх 
об’єднань у вирішенні трудових спорів на організацію страйків та інших 
масових заходів.  

Оформлення вимог працівників. Порядок і строки розгляду робото-
давцем вимог працівників. Момент виникнення колективного трудового 
спору (конфлікту). 

Примирно-третейська процедура вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів). Органи з розгляду колективних трудових спорів 
(конфліктів). Правові й організаційні засади функціонування системи 
заходів з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).  

Порядок вирішення колективного трудового спору. Стадії примирно-
третейських процедур. Примирна процедура. Поняття примирної комі-
сії. Завдання, функції, порядок формування і діяльності примирної комі-
сії. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) при-
мирною комісією. Повноваження незалежного посередника. Третейська 
процедура. Поняття трудового арбітражу. Завдання, функції, порядок 
формування і діяльності трудового арбітражу. Порядок вирішення коле-
ктивного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем. Гарантії 
незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбіт-
ражів.  

Право на страйк як процедуру вирішення трудових конфліктів. По-
няття страйку. Право на страйк і його реалізація. Види страйків. Випад-
ки, коли страйк забороняється. Рішення про оголошення страйку. Право 
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страйкуючих на збори, мітинги, пікети, походи і демонстрації. Умови 
визнання страйку законним. Визнання страйків незаконними. Трудові 
відносини в період страйкування. Гарантії для працівників під час 
страйку. Правові наслідки законного і незаконного страйків. Наслідки 
участі працівників у страйку. Відшкодування збитків, заподіяних страй-
ком, розмір і межі відшкодування. Порядок здійснення примирних про-
цедур з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підпри-
ємствах і в галузях, на яких страйкувати забороняється. 

Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові 
спори (конфлікти). 

Практика вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 
Література [1–10; 13; 16; 28; 40; 41; 43; 46; 47; 50; 65] 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Написання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Трудові 
спори” передбачено планом навчального процесу підготовки бакалаврів 
і спеціалістів зі спеціальності “Правознавство” заочної та дистанційної 
форм навчання.  

Основною формою керування самостійною роботою студента-
заочника, засобом допомоги і контролю за індивідуальною роботою 
студента з навчальним матеріалом протягом семестру є перевірка та ре-
цензування контрольної роботи.  

Контрольні роботи виконують з метою закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, виявлення вміння застосовувати їх при вирішенні 
конкретного трудового спору, а також перевірки рівня засвоєння навча-
льного матеріалу з дисципліни.  

У процесі виконання контрольної роботи студенти набувають досві-
ду відбору, аналізу та систематизації навчального матеріалу, формулю-
вання висновків, побудови наукового апарату та оформлення роботи. 

Успішне написання контрольної роботи передбачає опанування та 
засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни.  

До виконання контрольної роботи студент повинен опрацювати чин-
не трудове законодавство України, рекомендовану наукову і навчальну 
літературу за темою реферату, матеріали судової практики та практику 
застосування чинного законодавства при вирішенні індивідуальних і ко-
лективних трудових спорів. 

Контрольна робота бакалавра складається з практичної частини 
(розв’язання ситуаційних і практичних завдань). 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

16 

Контрольна робота спеціаліста складається з двох частин: теоретич-
ної (написання реферату з відповідної теми) та практичної (розв’язання 
ситуаційних і практичного завдання).  

У рефераті на підставі чинного трудового законодавства України 
студент стисло викладає суть питання щодо практики вирішення трудо-
вих спорів, формулює висновок та пропозиції. При підготовці реферату 
слід користуватися науковою літературою, коментарями до законодав-
чих документів, а також матеріалами з практики вирішення індивідуаль-
них і колективних трудових спорів.  

Рекомендований обсяг структурних одиниць реферату: вступ і ви-
сновок — до 20 %; науково-теоретична частина — 80 % загального об-
сягу реферату. Загальний обсяг реферату — до 15 сторінок зі списком 
використаних джерел і додатками (документи трудових спорів, схеми, 
статистичні дані, таблиці тощо). При оформленні реферату слід керува-
тись методичними вказівками до виконання курсової роботи. 

До виконання контрольної роботи студент повинен підходити твор-
чо: теоретичні положення розглядати у зв’язку з практикою їх застосу-
вання, самостійно відповідати на запитання. Недоцільно перенавантажу-
вати роботу цитатами, дослівним викладом тексту правових актів. На-
прикінці контрольної роботи подається список використаної літератури. 
При виконанні контрольної роботи слід використовувати зазначену у 
програмі навчальної дисципліни рекомендовану літературу з урахуван-
ням змін у чинному законодавстві України. 

При вирішенні ситуаційних завдань студент повинен продемон-
струвати вміння самостійно аналізувати ситуаційне завдання і аргумен-
товано відповідати на поставлені в ньому запитання, використовуючи 
відповідні нормативні акти (потрібно вказувати назву нормативного ак-
та, дату його прийняття, внесення останніх змін тощо), а також навички 
складання і оформлення правничих документів з трудових спорів.  

Відповіді на запитання ситуаційного завдання мають бути розгорну-
тими, обґрунтованими, аргументованими, з посиланням на конкретні 
статті, пункти нормативних актів. Слід відповісти також на запитання, 
логічно пов’язані з вирішенням трудового спору. При розв’язанні ситуа-
ційних завдань необхідно використовувати постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України.  

Насамкінець слід скласти чіткий висновок щодо вирішення трудово-
го спору з використанням теоретичних положень і чинного законодавст-
ва про працю України.  
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Під час виконання контрольної роботи студент може звертатися до 
викладача за консультацією. 

Мета рецензування контрольної роботи — допомогти студенту в ор-
ганізації самостійної роботи над навчальним матеріалом, перевірити 
якість вивчення дисципліни і вміння застосовувати теоретичні знання 
при вирішенні практичних питань, зазначити позитивні моменти і наявні 
помилки та недоліки контрольної роботи, виявити прогалини у знаннях 
студента та рекомендувати шляхи їх подолання. Контрольні роботи ре-
цензують викладачі кафедри комерційного та трудового права.  

Перевіряючи контрольну роботу, викладач виправляє помилки і не-
точності чи ставить запитання і вказує студенту-заочнику посібники або 
статті нормативних актів, які він повинен опрацювати, щоб заповнити 
прогалини у знаннях. 

Перевіряючи і оцінюючи контрольну роботу, викладач враховує сту-
пінь самостійності її виконання, повноту висвітлення питання, якість і 
точність розрахункової і графічної частин (креслень, схем, графіків, діа-
грам тощо), вказує в разі потреби раціональний метод розв’язання ситу-
аційного завдання, зазначає неправильні формулювання, граматичні і 
стилістичні помилки. 

Контрольна робота, яку викладач визнав виконаною задовільно, оці-
нюється написом “зараховано”. Робота, в якій не розкрито основний зміст 
питання чи наявні грубі помилки в розкритті теми навчальної дисциплі-
ни, у вирішенні казусу (трудового спору), не зараховується і повертаєть-
ся студентові з детальною рецензією для подальшого доопрацювання. 

Повторно виконану контрольну роботу слід подавати для перевірки з 
попередньою роботою. Повторно виконану контрольну роботу рецензує 
викладач, який перевіряв попередню роботу. Повторно виконана робота 
рецензується в загальному порядку.  

У разі тотожності виконаних кількома студентами контрольних ро-
біт, їм дають інші варіанти завдань.  

Контрольна робота, виконана не за відповідним варіантом, поверта-
ється студентові без перевірки із зазначенням причини повернення. 

Результати перевірки контрольних робіт студентів вписують у відо-
мості обліку виконання контрольних робіт. 

Зі студентами, які мають можливість відвідувати заняття в міжсесій-
ний період, викладачі можуть організовувати співбесіди щодо викона-
них контрольних робіт для прийняття остаточного рішення про їх зара-
хування і з’ясування питань, що виникли при їх рецензуванні.  
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Загальний обсяг контрольної роботи — 15–20 сторінок друкованого 
тексту (або 30 сторінок рукописного тексту розбірливим почерком) через 
два міжрядні інтервали (тридцять рядків на сторінці). Мінімальна висота 
шрифту — 1,8 мм. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи бере-
ги таких розмірів: лівий, верхній і нижній — від 20 мм кожний, пра-
вий — від 10 мм. Відступ для абзацу — п’ять літер. Щільність тексту 
роботи має бути однакова, шрифт друку — чіткий, чорного кольору, се-
редньої жирності. Заголовки структурних частин роботи друкують вели-
кими літерами симетрично тексту, заголовки підрозділів — малими з аб-
зацного відступу. Кожну структурну частину контрольної роботи потрі-
бно починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозді-
лів, пунктів, підпунктів виконують арабськими цифрами без знака “№”. 
Сторінки контрольної роботи нумерують. Першою є титульна сторінка, 
яку включають у загальну нумерацію, проте номер на ній не ставлять; на 
решті сторінок номер проставляють без крапки у правому верхньому ку-
ті. Зміст, перелік умовних скорочень, вступ, висновки, список викорис-
таних джерел не нумерують. Номер розділу ставиться після слова “Роз-
діл” без крапки, текст заголовка наводиться з нового рядка.  

При написанні контрольної роботи слід посилатися на джерело запо-
зичення матеріалу з урахуванням останніх видань публікації. На попере-
дні видання посилаються тоді, коли в них містяться потрібні матеріали, 
яких немає в останніх виданнях. Внутрішньотекстові посилання на дже-
рела слід зазначати порядковим номером за списком використаних дже-
рел у квадратних дужках. 

Контрольну роботу виконують у строки, встановлені планом навча-
льного процесу, і подають для перевірки на кафедру. 
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ  

Для бакалаврів 
 

Варіант контрольної роботи студенти вибирають за першою літерою 
свого прізвища (див. таблицю). 

 
Перша літера прізвища студента Варіант завдання 

А, Б, В, Г 1 
Д, Е, Є, Ж, З 2 
І, Ї, К, Л, М 3 
Н, О, П, Р 4 
С, Т, У, Ф 5 
Х, Ц, Ч, Ш 6 
Щ, Ю, Я 7 

Варіант 1 

Завдання 1. Гр-ка Пастух була прийнята на роботу покоївкою другої 
секції готелю “Турист”. У зв’язку з виробничою необхідністю їй запро-
понували виконувати роботу покоївки першої секції. Пастух відмови-
лась від переведення на іншу роботу і була звільнена з роботи за прогул 
без поважної причини. 

Чи правомірне звільнення з роботи Пастух? Як вирішить цю трудову 
справу суд? 

Підготувати позовну заяву до суду від імені Пастух про поновлення 
на роботі та відгук на позов від імені директора готелю “Турист”. 

 
Завдання 2. Бібліотекаря Голуб було звільнено з роботи за відсут-

ність на робочому місці протягом трьох годин без поважної причини. У 
судовому засіданні було встановлено, що Голуб у бібліотеці протягом 
трьох годин не було, але її бачили у відділі кадрів, бухгалтерії, на складі 
та в буфеті підприємства. 

Чи правомірне звільнення бібліотекаря? Які органи вирішують тру-
дові спори працівників?  

Підготувати відгук на позов за цією справою. 
 
Завдання 3. Відповідно до посадових обов’язків експедитор рестора-

ну “Реприза” Толкачова супроводжувала готову продукцію, яку здавали 
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в торговельну мережу. Під час перевірки документів за звітний період у 
них було встановлено розбіжність: кількість продукції, отриманої в рес-
торані, не збігалася з кількістю продукції, зданої в торговельну мережу, 
що спричинилося до недостачі на суму 307 грн.  

Чи є підстави для притягнення Толкачової до повної матеріальної 
відповідальності? Як суд може вирішити питання про матеріальну від-
повідальність Толкачової, яка одержує 90 грн на місяць і має на утри-
манні двох неповнолітніх дітей та матір? 

Варіант 2 

Завдання 1. Економіста банку Капустян було звільнено з посади за 
систематичне порушення трудової дисципліни. Вважаючи звільнення 
незаконним, вона звернулася до суду з позовом про поновлення на робо-
ті. Суд поновив Капустян на роботі виходячи з того, що позивачка не 
виконувала покладені на неї обов’язки у зв’язку з відсутністю спеціаль-
ної освіти. Капустян навчалася на першому курсі інституту. 

Чи правомірне рішення суду у цій трудовій справі?  
Підготувати відгук від імені юрисконсульта банку та позовну заяву 

до суду про поновлення на роботі від імені Капустян. 
 
Завдання 2. Директор підприємства з метою вчасного виконання ва-

жливого завдання встановив для працівників п’ятого цеху тривалість 
робочого дня дванадцять годин. Працівники цеху з таким рішенням не 
згодні. 

Чи правильні дії директора підприємства? Які органи вирішують 
трудові спори працівників? Яка підвідомчість цього трудового  
спору? 

 
Завдання 3. Гр-н Устін звернувся з позовом до заводу “Сатурн” про 

укладення трудового договору після закінчення строку повноважень ви-
борного працівника. Позивач зазначав, що він працював у відповідача 
начальником дільниці фарбування, а потім — начальником фарбуваль-
ного цеху. 

У зв’язку з обранням членом профкому заводу, а потім заступником 
його голови відповідно до спільного рішення адміністрації заводу та 
профкому в порядку переведення Устіна було прийнято на роботу у 
профкомі. Після закінчення строку повноважень позивач звернувся до 
відповідача з проханням надати йому попередню або іншу рівноцінну 
роботу. Капустіну було запропоновано посаду начальника котельної, від 
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якої він відмовився. Оскільки Капустіну було відмовлено в укладенні 
трудового договору, він просив суд задовольнити його вимоги. Справа 
розглядалася судами неодноразово.  

Рішенням суду позов було задоволено. Ухвалено зобов’язати завод 
“Сатурн” укласти з Капустіним трудовий договір, надавши йому попе-
редню посаду, а при її відсутності — іншу рівноцінну посаду на цьому ж 
підприємстві або за його згодою на іншому підприємстві, в установі, ор-
ганізації.  

Чи рівноцінна посада начальника котельної посаді, яку позивач обі-
ймав до обрання на виборну посаду? Як може бути вирішена ця справа? 

Варіант 3 

Завдання 1. Навесні директор фабрики іграшок “Перемога” уклав 
договір із гр-ном Семеновим про впорядкування ділянки біля прохідної 
фабрики і озеленення дитячого майданчика з оплатою робіт після їх за-
кінчення. При отриманні розрахунку за виконану роботу Семенов крім 
обумовленої винагороди за працю просив виплатити компенсацію за не-
використану відпустку як тимчасовому працівнику. Виник трудовий 
спір. Семенов звернувся за його вирішенням до комісії з трудових спо-
рів (КТС). 

Як вирішити цю справу?  
Назвати причини трудових спорів.  
 
Завдання 2. Інженер Чугунова була тимчасово непрацездатною по-

над чотири місяці і з цієї причини звільнена з роботи. За два дні після 
звільнення Чугунова вийшла на роботу і дізналась про звільнення з ро-
боти. Чугунова звернулася до суду з позовом про поновлення її на робо-
ті, вважаючи звільнення незаконним. У судовому засіданні було встано-
влено, що посада Чугунової заміщена не була, а її обов’язки були розпо-
ділені між іншими працівниками відділу технічного контролю підпри-
ємства. 

Яке рішення може прийняти суд по цій трудовій справі? Зазначити 
предмет доведення по цій трудовій справі.  

Підготувати позовну заяву до суду від імені Чугунової. 
 
Завдання 3. Гр-ка Башковита звернулася до КТС зі скаргою на дії 

директора підприємства про невизнання її учасником бойових дій. Об-
ґрунтовуючи свої вимоги, Башковита послалася на те, що вона була ме-
шканкою блокадного Ленінграда, а директор не вживає належних захо-
дів для витребування необхідних документів. 

Яке рішення може прийняти КТС у цій справі?  
Підготувати проект рішення КТС. 
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Варіант 4 

Завдання 1. Східне відділення Національної служби посередництва і 
примирення в інтересах трудового колективу житлово-експлуатаційної 
дільниці № 3 державного комунального підприємства Луганська зверну-
лося до суду з позовною заявою до цього підприємства про несвоєчасну 
виплату заробітної плати працівникам та перерахування 86500 грн для 
погашення наявної заборгованості за заробітною платою. Заяву мотиво-
вано тим, що Національною службою посередництва і примирення в ін-
тересах трудового колективу було зареєстровано колективний трудовий 
спір, однак вжиті службою заходи не призвели до виконання відповідача-
ми вимог найманих працівників. 

Чи має право Східне відділення Національної служби посередництва 
і примирення подавати позов до суду в інтересах трудового колективу?  

Назвати види трудових спорів. 
 
Завдання 2. Гр-н Сагайдачний повинен був розпочати роботу 

12 серпня в порядку переведення з іншого підприємства. Проте у вста-
новлений день йому було відмовлено у прийнятті на роботу, мотивуючи 
тим, що економіст, на чиє місце його було запрошено, напередодні віді-
звав свою заяву про звільнення з роботи. Сагайдачний звернувся до КТС 
за попереднім місцем роботи, але там йому відмовили в поновленні на 
роботі, оскільки на його місце вже було прийнято іншого працівника. 

Які трудові спори розглядає КТС? Який орган може розглядати цей 
трудовий спір? Що є предметом доведення в цій трудовій справі? Як 
слід вирішити трудовий спір? 

 
Завдання 3. Група працівників акціонерного товариства “Технолог” 

звернулись до районного суду з вимогою про оплату їх праці та 
об’єднання їх справ в одному провадженні.  

Яке рішення прийме суд? Що є предметом доведення в цій трудовій 
справі? 

Варіант 5 

Завдання 1. Гр-ка Загорська звернулась до КТС акціонерного това-
риства “Сервіс-фірма «Наш Дім»” про визнання за нею прав акціонера, 
стягнення вартості її частки в майні акціонерного товариства та відшко-
дування моральної шкоди. Позивачка зазначала, що є співзасновником 
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товариства, бажає вийти з нього та одержати свої грошові кошти, вкла-
дені в розвиток товариства і у статутний фонд, що дорівнюють вартості 
15 акцій.  

Яке рішення може прийняти КТС щодо цієї справи?  
Підготувати протокол рішення КТС. 
 
Завдання 2. Слюсар приватного підприємства звернувся із заявою до 

КТС про стягнення різниці в заробітку за два попередні роки. У заяві 
позивач зазначив, що працює на заводі з 16 років. До 18 років йому до-
плачували до тарифної ставки робітника відповідного розряду. Проте, як 
йому стало відомо, ця доплата щомісяця була на 8 гривень менша. КТС 
відмовилась прийняти заяву, мотивуючи це тим, що в цьому разі могло 
йтися про задоволення грошових вимог лише за три місяці, що переду-
ють зверненню за розглядом спору. Проте слюсар уже п’ятий місяць 
одержує ставку дорослого робітника і за цей період жодних претензій 
щодо оплати праці не заявив. Отже, КТС заяву прийняти не може, оскі-
льки вона не підлягає задоволенню. 

Чи може КТС відмовитись прийняти заяву з розгляду трудового спо-
ру, якщо не вбачає предмета спору? Які органи вирішують трудові спо-
ри працівників? Як вирішити цей спір? 

 
Завдання 3. Гр-на Шликова було звільнено з роботи за порушення 

трудової дисципліни. При розгляді його позову про поновлення на робо-
ті в суді з’ясувалося, що директор оголосив Шликову догану і водночас 
звільнив з роботи. Шликова було поновлено на роботі. Наступного дня 
Шликов з’явився на роботу, але до роботи допущений не був. Директор 
запропонував йому прийти на роботу за десять днів після набрання чин-
ності рішення суду про його поновлення на роботі. Директор також по-
відомив Шликова, що має намір оскаржити рішення суду у встановле-
ному порядку. Шликов вирішив звернутися до адвоката за роз’ясненням 
порядку виконання рішення суду про поновлення на роботі. 

Підготувати відповідь Шликову від імені адвоката.  

Варіант 6 

Завдання 1. Задовольняючи вимоги працівника про оплату праці, суд 
відповідно до Цивільного процесуального кодексу України зазначив у 
рішенні про негайне його виконання. У зв’язку з відсутністю у боржника 
(юридичної особи) коштів, достатніх для покриття заборгованості, суд 
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звернув стягнення на інше майно, що належить боржникові на праві 
власності. Директор підприємства оскаржив рішення суду. 

Проаналізувати ст. 64 Закону України “Про виконавче провадження” 
і визначити, яке рішення буде прийнято у справи. 

 
Завдання 2. Науковий працівник звернувся до суду з позовною за-

явою про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час ви-
мушеного прогулу. У позовній заяві він зазначив, що роботодавець гру-
бо порушив трудове законодавство, звільнивши його без попередньої 
згоди з первинним профспілковим органом. У суді науковому працівни-
кові було відмовлено в розгляді позову. 

Чому суд відмовив науковому працівнику у розгляді позову? Які 
особливості розгляду трудових спорів прокурорських і слідчих праців-
ників? Як вирішити цей спір? 

 
Завдання 3. Директор заводу звернувся до профспілкової організації 

про звільнення слюсаря Гуськова за прогул упродовж усього робочого 
дня. Гуськов, запрошений на засідання профспілкового органу, пояснив, 
що переплутав зміни. Він вважав, що необхідно вийти у другу зміну, то-
ді як за графіком повинен був працювати в першу зміну. Профспілковий 
орган не повідомив адміністрацію підприємства про прийняте рішення в 
десятиденний строк і Гуськова було звільнено з роботи. 

Чи може працівник оскаржити своє звільнення і до якого органу? Які 
наслідки незаконного звільнення працівника? Протягом якого строку 
первинний профспілковий орган повинен прийняти рішення про згоду 
на звільнення працівника з роботи? Як може бути вирішений цей трудо-
вий спір? 

Варіант 7 

Завдання 1. За два роки після звільнення з роботи у зв’язку з вихо-
дом на пенсію Миколенко звернувся до директора підприємства, де він 
працював до звільнення, із заявою про виплату йому недодержаної заро-
бітної плати. Директор підприємства відмовився виплатити Миколенку 
заробітну плату у зв’язку з пропусканням строку звернення за вирішен-
ням спору. Миколенко вирішив звернутися до суду з позовом про пору-
шення його права на отримання винагороди за працю, не одержаної ним 
два роки тому не з його вини.  

Чи передбачені винятки щодо застосування строків звернення до су-
ду? Наведіть визначення поняття трудового спору. Як вирішити цю 
трудову справу? 
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Завдання 2. Працівник акціонерного товариства Маслов звернувся в КТС 
із проханням стягнути на його користь заробітну плату в подвійному розмірі за 
роботу у вихідні дні, оскільки інший день відпочинку за ці дні адміністрація 
акціонерного товариства відмовилася надати йому. КТС відмовила Маслову у 
проханні, оскільки він працює за контрактною формою трудового договору. 
Маслов звернувся до профспілкової організації, проте його заяву про вирішен-
ня трудового спору не було прийнято. 

Які органи розглядають трудові спори працівників? Які трудові спо-
ри розглядаються районним (міським) судом?  

Підготувати заяву до КТС про трудовий спір від імені Маслова. 
 
Завдання 3. Гр-н Волін подав заяву про розірвання трудового дого-

вору за власним бажанням. За місяць він звернувся за трудовою книж-
кою й одержанням розрахунка. При цьому з’ясувалося, що наказ про йо-
го звільнення ще не виданий, тому його попросили зайти за 3 дні в день 
видачі заробітної плати. Знову прийшовши за трудовою книжкою і роз-
рахунком, він з’ясував, що за наказом звільнений за 20 днів після подан-
ня заяви. Відповідно до цього бухгалтерія зробила розрахунок. Волін 
звернувся в КТС із заявою про доплату йому середнього заробітку за всі 
дні до фактичного розрахунку. У КТС заяву не прийняли, пославшись на 
те, що цей спір не підвідомчий КТС. 

Хто і як повинен вирішити цей трудовий спір? 
 

Для спеціалістів  

Варіант контрольної роботи студенти вибирають за першою літерою 
свого прізвища (див. таблицю). 

 
Перша літера прізвища студента Варіант завдання 

А, Б, В 1 
Г, Д, Е  2 
Ж, З, І, Ї 3 
К, Л, М 4 
Н, О, П 5 
Р, С, Т 6 
У, Ф, Х 7 
Ц, Ч, Ш 8 
Щ, Є 9 
Ю, Я 10 
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Варіант 1 

1. Підготувати реферат за темою “Загальна характеристика трудових 
спорів”. 

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. У травні Данилова подала позов до підприємства “Мар-

та” про поновлення її на роботі, стягнення заробітної плати за час ви-
мушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. Позивачка за-
значила, що працювала перукарем у цьому малому підприємстві і була 
звільнена з роботи за прогул, вчинений 4 травня цього ж року.  

Посилаючись на те, що її звільнення з роботи було незаконним, оскі-
льки наказ видано в день її тимчасової непрацездатності, Данилова про-
сила задовольнити її позов.  

Чи може бути визнане обґрунтованим розірвання трудового договору 
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, якщо в день зві-
льнення працівникові було видано лікарняний листок (у встановлених 
законом випадках — довідку) про його тимчасову непрацездатність? 

Підготувати позовну заяву про поновлення на роботі від імені пози-
вачки і відгук на позов від імені директора малого підприємства “Мар-
та”. 

 
Завдання 2. Бухгалтер акціонерного товариства “Турист” Кускова 

спізнилася на роботу на дві години. За доповідною запискою головного 
бухгалтера Кусковій наказом по акціонерному товариству “Турист” було 
оголошено “сувору догану з останнім попередженням”. Кускова оскар-
жила наказ про застосування до неї дисциплінарного стягнення в КТС. У 
заяві вона, зокрема, зазначила, що до накладення стягнення вона не вчи-
нила жодного дисциплінарного проступку з переліку дисциплінарних 
стягнень, встановлених правилами внутрішнього трудового розпорядку 
акціонерного товариства, такого дисциплінарного стягнення, що було 
накладено на неї, не передбачено, а наказ про застосування дисципліна-
рного стягнення підписав заступник голови правління акціонерного то-
вариства Майстренко. 

Які стягнення за порушення трудової дисципліни застосовуються до 
працівників акціонерного товариства? Які органи правомочні застосову-
вати дисциплінарні стягнення? Яке рішення повинна прийняти КТС що-
до заяви Кускової?  

Підготувати протокол засідання КТС щодо заяви бухгалтера Куско-
вої. 
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Варіант 2 

1. Підготувати реферат за темою “Порядок вирішення трудового спору 
в комісії з трудових спорів”. 

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. За систематичний випуск бракованої продукції Кривору-

ку було оголошено догану. Крім того, за наказом директора із заробітної 
плати Криворука було утримано 100 грн. Ця сума становила вартість зі-
псованих матеріалів. Криворук звернувся до КТС із заявою, в якій про-
сив скасувати наказ про стягнення частини заробітку, оскільки він уже 
був покараний у вигляді догани. КТС ухвалила рішення залишити наказ 
директора в силі, оскільки гроші вже утримані, але просити директора 
підприємства скасувати догану, щоб не притягати Криворука до відпові-
дальності двічі.  

Протягом якого строку працівник може звернутися до КТС? Який 
порядок і строки розгляду трудових спорів у КТС? Як вирішити цей 
трудовий спір?  

Підготувати рішення КТС про цей трудовий спір.  
 
Завдання 2. У вересні Кравченко подав позов до виробничого 

об’єднання “Лісбудкомплекс” про поновлення на роботі і стягнення за-
робітної плати за час вимушеного прогулу. Позивач зазначав, що він 
працював у відповідача старшим механіком і був звільнений з роботи у 
зв’язку із скороченням штату. Посилаючись на те, що його звільнення з 
роботи було незаконним, Кравченко просив задовольнити його позов.  

Як суд може вирішити справу за позовом Кравченка? 
Підготувати позовну заяву про поновлення на роботі та виступ у суді 

щодо цієї трудової справи.  

Варіант 3 

1. Підготувати реферат за темою “Судовий порядок вирішення трудо-
вих спорів”. 

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. У травні Антонов подав позов до станції ім. Т. Г. Шевченка 

Одеської залізниці про поновлення на роботі і стягнення заробітної пла-
ти за час вимушеного прогулу. У заяві позивач зазначав, що працював у 
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відповідача з 1990 р. на різних посадах, а останнім часом — регулюва-
льником швидкості руху вагонів. Його було звільнено з роботи у зв’язку 
з невідповідністю обійманій посаді за станом здоров’я, що перешкоджає 
продовженню цієї роботи. Суд встановив, що працівника неможливо бу-
ло перевести за його згодою на іншу роботу. 

Як суд може вирішити цю трудову справу? Що є предметом дове-
дення в цій трудовій справі? 

Підготувати позов про поновлення на роботі щодо цієї трудової 
справи. 

 
Завдання 2. Волін подав заяву про розірвання трудового договору за 

власним бажанням. За місяць він звернувся за трудовою книжкою і роз-
рахунком. При цьому з’ясувалося, що наказ про його звільнення ще не 
виданий, у зв’язку з чим його попросили зайти за 3 дні в день видачі за-
робітної плати. Прийшовши за трудовою книжкою і розрахунком вдру-
ге, він дізнався, що за наказом звільнений за 20 днів після подання заяви 
про звільнення. Відповідно до цього бухгалтерія зробила розрахунок. Во-
лін звернувся до КТС із заявою про доплату йому середнього заробітку 
за всі дні до фактичного розрахунку. У КТС заяву не прийняли, послав-
шись на те, що цей спір не підвідомчий КТС. 

Хто і як може вирішити цей трудовий спір? Що є предметом дове-
дення в цій трудовій справі? 

Варіант 4 

1. Підготувати реферат за темою “Практика вирішення трудових спо-
рів про поновлення на роботі та переведення на іншу роботу”. 

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. Панченко подав позов до Спілки композиторів України 

про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимуше-
ного прогулу. У заяві позивач посилався на те, що працював у відпові-
дача на посаді директора Будинку композиторів з квітня 1977 р. Нака-
зом від 22 лютого 1993 р. його було звільнено з роботи за п. 2 ст. 40 
КЗпП України. 15 червня 1993 р. відповідач, визнавши звільнення не-
правильним, добровільно поновив Панченка на роботі, у зв’язку з чим 
Печерським районним судом Києва справу було закрито. За рішенням 
Спілки композиторів України наказом від 21 червня 1993 р. Панченка 
повторно було звільнено з роботи за п. 1 ст. 41 КЗпП України у зв’язку з 
одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків.  
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Вважаючи і це звільнення необґрунтованим, Панченко просив задо-
вольнити його вимоги. До участі у справі як третю особу на стороні від-
повідача було залучено Савенка, який підписав наказ про звільнення 
позивача. 

Які обставини цієї справи встановлює суд для вирішення трудового 
спору? Хто притягається як третя особа в цій справі?  

Підготувати відгук на позов від імені Савенка. 
 
Завдання 2. Фермерів цікавлять такі питання: чи може бути підста-

вою для відмови у прийнятті позовної заяви пропуск встановлених стро-
ків звернення до суду і чи можуть ці строки бути поновлені судом? 

Підготувати відповідь на запитання фермерів. Назвати строки звер-
нення до КТС і суду. Чи можуть працівники фермерських господарств 
звертатися до КТС за вирішенням трудового спору? 

Варіант 5 

1. Підготувати реферат за темою “Процесуальні особливості вирішен-
ня трудових спорів”. 

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. Гр-н Ганенко подав позов до акціонерного товариства 

“Унавський” про стягнення утриманих з його заробітної плати грошей 
для відшкодування заподіяної шкоди. Свої вимоги позивач обґрунтував 
тим, що зазначену суму стягнуто без його згоди і безпідставно, що супе-
речить вимогам чинного законодавства України. Справа розглядалась 
судами неодноразово.  

Чи може бути підставою для відмови суду в задоволенні вимог, з 
якими працівник звернувся до комісії з трудових спорів і до суду, про-
пуск без поважних причин передбаченого тримісячного строку звернен-
ня до комісії з трудових спорів? Як вирішити цю справу? Що є предме-
том доведення в цій справі? 
 
Завдання 2. Гр-ці Шкурко запропонували посаду помічника адвоката 

за сумісництвом. При прийнятті її на роботу було встановлено обмежен-
ня щодо тривалості робочого часу. Шкурко цікавлять умови роботи за 
сумісництвом, у тому числі щодо тривалості робочого часу і права на 
щорічну відпустку.  
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Підготувати роз’яснення щодо умов роботи за сумісництвом. Чи мо-
же Шкурко звернутися за вирішенням трудового спору до КТС у разі 
ненадання їй щорічної відпустки? 

Варіант 6 

1. Підготувати реферат за темою “Практика вирішення спорів про за-
стосування законодавства про відпустки”.  

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання.  
 
Завдання 1. Савченко подав позов до Чернігівського міського виро-

бничо-технічного відділу зв’язку про поновлення на роботі та стягнення 
заробітної плати за час вимушеного прогулу. У заяві позивач зазначав, 
що працював у відповідача електромонтером і йому було присвоєно 
п’ятий кваліфікаційний розряд, а згодом його було звільнено на підставі 
невідповідності обійманій посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. 

Посилаючись на те, що справжньою причиною його звільнення було 
упереджене ставлення до нього керівництва, позивач просив суд задово-
льнити його позов. 

Чи повинен суд враховувати висновки атестаційної комісії щодо ква-
ліфікації працівника?  

Підготувати позовну заяву про поновлення на роботі працівника, 
трудовий договір з яким розірвано на підставі результатів атестації. Що 
є предметом доведення в цій трудовій справі? 
 
Завдання 2. Хохлов звернувся до суду з позовом про поновлення по-

передніх умов праці. У позовній заяві Хохлов посилався на те, що на 
порушення чинного законодавства України про працю наказом по орга-
нізації, де він працює, в односторонньому порядку змінено умови тру-
дового договору в частині оплати праці. Ухвалою районного суду про-
вадження у справі було закрито у зв’язку з недодержанням позивачем 
встановленого щодо цієї категорії справ порядку обов’язкового попере-
днього позасудового вирішення спору. Закриваючи провадження у спра-
ві, суддя виходив з того, що позивач не додержав встановленого для цієї 
категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення спору в 
комісії з трудових спорів, і можливість додержання цього порядку втра-
чено. 
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Що є передумовою виникнення трудового спору. Чи можна погоди-
тися з таким висновком суду? Які трудові спори підлягають безпосеред-
ньому розгляду в суді? 

Варіант 7 

1. Підготувати реферат за темою “Практика вирішення трудових спо-
рів про визнання необґрунтованими дисциплінарних стягнень”. 

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. Гр-ка Луцька подала позов до Тисменицького районного 

об’єднання промислових підприємств про поновлення на роботі та стяг-
нення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Позивачка зазнача-
ла, що працювала у відповідача на посаді майстра-пекаря п’ятого розря-
ду і була звільнена з роботи у зв’язку з втратою довіри. 

Луцька просила задовольнити її позов, посилаючись на те, що її зві-
льнення здійснено незаконно, оскільки роботодавець не мав підстав ви-
разити їй недовіру і під час її звільнення було допущено порушення ви-
мог чинного трудового законодавства. 

Що є предметом доведення в цій трудовій справі? Як суд може вирі-
шити цю справу? 

Підготувати позовну заяву щодо цієї трудової справи. 
 
Завдання 2. Гр-н Ромашко подав позов до педагогічного інституту 

про стягнення заробітної плати. Позивач зазначав, що працював в інсти-
туті з 1996 р. Наказом по інституту його було звільнено з роботи за вла-
сним бажанням після закінчення навчального року. Під час розрахунку 
при звільненні йому не було виплачено заробітну плату за жовтень, лис-
топад і грудень у сумі 445 грн, тому він просив суд задовольнити його 
позовні вимоги і стягнути з відповідача зазначену суму та середній за-
робіток за час затримання розрахунку при звільненні. Рішенням район-
ного суду позов було задоволено — з інституту на користь Ромашка стя-
гнуто 445 грн заробітної плати і середній заробіток за час затримання 
розрахунку при звільненні в розмірі 981 грн. Задовольняючи позов, суд 
виходив з того, що позивачу не було своєчасно виплачено заробітну 
плату з вини інституту, а тому підлягає стягненню також середній заро-
біток за час затримання розрахунку при звільненні. Відповідач у своїх 
поясненнях суду зазначав, що заробітна плата була нарахована позивачу 
в повному обсязі, але своєчасно її не було сплачено через те, що інсти-
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тут не міг погасити заборгованість за заробітною платою у зв’язку з не-
надходженням бюджетних коштів, а коли вони надійшли, то Ромашко не 
з’явився в інститут для отримання заборгованої суми. Крім того, праців-
ник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосе-
редньо до суду у тримісячний строк з дня, коли дізнався або повинен був 
дізнатися про порушення свого права. Матеріалами справи встановлено, 
що заробітну плату не було виплачено позивачу в жовтні, листопаді та 
грудні, а до суду він звернувся з позовом лише в жовтні наступного ро-
ку. 

Які обставини повинен встановити суд, вирішуючи позовні вимоги 
про стягнення середнього заробітку за час затримання розрахунку при 
звільненні? Чи можна погодитись з таким висновком суду?  

Варіант 8 

1. Підготувати реферат за темою “Практика вирішення трудових спо-
рів про виплату заробітної плати, гарантій і компенсацій”.  

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. Гр-н Кулагін через власну недбалість не одержав заробі-

тну плату за роботу за сумісництвом. Головний бухгалтер інституту, де 
Кулагін працював за сумісництвом, відмовив Кулагіну у виплаті заробі-
тку, не одержаного ним вчасно. Юрисконсульт пояснила Кулагіну, що 
нарахована йому і не одержана ним своєчасно заробітна плата була пе-
рерахована в бюджет. Кулагін виявив, що понад три роки йому зменшу-
вали розмір належної винагороди за працю. Адвокат пояснила Кулагіну, 
що облік виконаної працівником міри праці й визначення розміру нале-
жної працівникові за це винагороди належить до компетенції власника.  

Чи обмежується право на виплату неодержаної заробітної плати 
строком? Чи використовується в законодавстві про працю термін “позо-
вна давність”? Чи має право суд винести рішення про виплату працівни-
кові грошових сум без обмеження будь-яким строком? Чи мають бути 
задоволені грошові вимоги працівника? 

 
Завдання 2. Бухгалтера підприємства Кустара було звільнено за запі-

знення на роботу. Кустар оскаржив звільнення до районного суду. Суд 
поновив його на попередній роботі. Директор підприємства затримував 
виконання рішення суду про поновлення бухгалтера на роботі. Суд виніс 
ухвалу про виплату середнього заробітку бухгалтеру за час затримання 
виконання рішення суду про поновлення на роботі.  
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Хто може подати позов про притягнення до матеріальної відповіда-
льності посадової особи, винної у затриманні виконання рішення суду 
про поновлення на роботі й виплату працівникові середнього заробітку 
за час затримання виконання рішення суду про поновлення на роботі?  

Визначити межі матеріальної відповідальності посадових осіб, вин-
них у затриманні виконання рішення органу з розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі. 

Варіант 9 

1. Підготувати реферат за темою “Практика вирішення трудових спо-
рів щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору”.  

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. Головного енергетика заводу Соколова було звільнено з робо-

ти за прогул без поважної причини. Соколов оскаржив  
звільнення і в поданій до суду заяві зазначив, що насправді був відсутній на 
роботі сім днів у зв’язку з тяжкою хворобою батька. У судовому засіданні було 
встановлено, що батько Соколова після тяжкої хвороби помер. 

Чи законне звільнення Соколова? Яке рішення повинен прийняти 
суд?  

Підготувати від імені Соколова позовну заяву до суду про понов-
лення на роботі і оплату часу вимушеного прогулу. 

 
Завдання 2. Офіціант Сагайдачний звернувся до суду з позовом до 

ресторану “Карпати” про поновлення його на роботі. Суд залучив як 
третю особу на стороні відповідача юрисконсульта ресторану Волкову, 
яка неправильно проконсультувала заступника директора ресторану що-
до звільнення офіціанта, і Мягкова, який підписав наказ про звільнення 
Сагайдачного. 

Назвіть види третіх осіб. Хто може бути залучений до участі у справі 
щодо спору про поновлення на роботі як третя особа? Хто є відповіда-
чем у цій справі? Хто винен у незаконному звільненні Сагайдачного? Чи 
має значення форма вини для покладання матеріальної відповідальності 
на службову особу, що незаконно звільнила працівника, за шкоду, запо-
діяну виплатою працівникові середнього заробітку за час вимушеного 
прогулу? На кого може бути покладено матеріальну відповідальність у 
разі незаконного звільнення працівника? 

Поясніть зміст термінів “службова особа” та “посадова особа”. Чи 
тотожні ці терміни? Що є предметом доведення в цій справі? 
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Варіант 10 

1. Підготувати реферат за темою “Практика вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)”.  

2. Розв’язати ситуаційні та практичні завдання. 
 
Завдання 1. Павлина Меланчук звернулась до суду з позовом до 

школи-гімназії про поновлення на роботі на посаді вчителя російської 
мови і літератури та стягнення заробітної плати за час вимушеного про-
гулу. У заяві позивачка зазначила, що була прийнята на посаду вчителя 
російської мови і літератури школи-гімназії на час перебування вчите-
льки Іванченко у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, але потім 
сама пішла в таку відпустку. Іванченко вийшла на роботу, коли дитині 
виповнилося два роки. Оскільки при її звільненні було порушено трудо-
ве законодавство (звільнено у зв’язку із закінченням строку дії строко-
вого договору), Меланчук просила поновити її на раніше обійманій по-
саді вчителя російської мови і літератури та стягнути з міського відділу 
освіти заробітну плату за весь час вимушеного прогулу з розрахунку 
ставки вчителя-спеціаліста — 390 грн на місяць. Справа розглядалася 
судами понад рік. 

Що є предметом доведення в цій трудовій справі? Як слід вирішити 
цю справу?  

Назвати строки вирішення індивідуальних трудових спорів. 
Підготувати позовну заяву щодо цієї трудової справи. 
 
Завдання 2. Рішенням за трудовим спором суд відшкодував з робо-

тодавця грошову суму на користь гр-ки Осики, і рішення суду було ви-
конане. Згодом це рішення суду було скасовано у зв’язку з тим, що по-
зивач при вирішенні трудового спору повідомив суду неправдиві відо-
мості, подав підроблені документи.  

Чи допускається поворот виконання рішень суду щодо трудових спо-
рів (зворотне відшкодування з працівника виплачених йому грошових 
сум)? Чи допускається поворот виконання рішень КТС?  

 
КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  

1. Поняття та основні способи захисту суб’єктивних трудових прав.  
2. Поняття трудових спорів як способу захисту трудових прав праців-

ників.  
3. Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення трудових спорів. 
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4. Підстави класифікації трудових спорів та їх види.  
5. Заходи захисту прав працівників при вирішенні трудових спорів. 

Поновлення працівника на попередній роботі.  
6. Порядок захисту індивідуальних трудових прав працівників. 
7. Право громадян України на звернення за захистом порушених прав 

до міжнародних організацій.  
8. Юридична природа комісій з трудових спорів.  
9. Процедурні вимоги до діяльності комісії з трудових спорів. 

10. Компетенція комісій з трудових спорів.  
11. Право на звернення до комісії з трудових спорів.  
12. Строки звернення до комісії з трудових спорів і порядок прийняття 

заяв працівників.  
13. Правомочність засідання комісії з трудових спорів. Відвід члену 

комісії з трудових спорів.  
14. Порядок і строки розгляду індивідуального трудового спору в комі-

сії з трудових спорів.  
15. Порядок прийняття рішень комісією з трудових спорів.  
16. Зміст рішення комісії з трудових спорів.  
17. Строк і порядок виконання рішень комісії з трудових спорів. Право 

працівника вимагати примусового виконання рішення комісії з тру-
дових спорів.  

18. Оскарження рішення комісії з трудових спорів і перенесення роз-
гляду індивідуального трудового спору до суду. 

19. Розгляд індивідуальних трудових спорів у судовому порядку. 
20. Право прокурора на звернення до суду із заявою про трудовий спір.  
21. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у судах.  
22. Процедура судового розгляду індивідуальних трудових спорів і спе-

цифічні риси судового процесу у трудових справах. 
23. Особи, які беруть участь у трудовій справі, та інші учасники цивіль-

ного процесу з трудового спору.  
24. Докази у трудовому спору.  
25. Наказове та позовне провадження трудових справ. 
26. Підсудність у трудових спорах.  
27. Подання позову і відкриття провадження трудової справи.  
28. Оформлення позовних заяв до суду з трудових спорів. 
29. Перегляд судових рішень з трудових спорів. Апеляційне та касацій-

не провадження.  
30. Виконання судових рішень з трудових спорів.  
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31. Негайне виконання рішення суду про поновлення на роботі неза-
конно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника.  

32. Обмеження повороту виконання рішень щодо трудових спорів. 
33. Судовий контроль за виконанням судових рішень.  
34. Оплата вимушеного прогулу в разі затримання виконання рішення 

про поновлення працівника на роботі.  
35. Трудові спори про укладення трудового договору: предмет дове-

дення та докази. 
36. Трудові спори про поновлення на роботі і стягнення заробітної пла-

ти за час вимушеного прогулу при переведенні на іншу роботу: 
предмет доведення та докази. 

37. Трудові спори щодо переведення на іншу роботу на тому самому 
підприємстві, в установі, організації: предмет доведення та докази.  

38. Докази, які підтверджують обґрунтованість переведення на іншу 
роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. 

39. Трудові спори про переведення на роботу на інше підприємство, в 
установу, організацію або іншу місцевість: предмет доведення та 
докази.  

40. Докази, які підтверджують обґрунтованість переведення на інше 
підприємство, в установу, організацію. 

41. Трудові спори про тимчасове переведення працівника: предмет до-
ведення та докази.  

42. Трудові спори про розірвання трудового договору.  
43. Трудові спори про недійсність умов трудового договору. 
44. Строки звернення до суду щодо вирішення трудових спорів про по-

новлення на роботі.  
45. Порядок поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час 

вимушеного прогулу.  
46. Трудові спори про поновлення на роботі і стягнення заробітної пла-

ти за час вимушеного прогулу: предмет доведення та докази. 
47. Трудові спори про звільнення у зв’язку з незадовільним результатом 

випробування: предмет доведення та докази. 
48. Докази, які підтверджують обґрунтованість твердження роботодав-

ця про те, що позивач не витримав випробування. 
49. Трудові спори про звільнення у зв’язку з набранням чинності виро-

ку суду: предмет доведення та докази.  
50. Трудові спори про звільнення за власним бажанням: предмет дове-

дення та докази.  
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51. Трудові спори щодо звільнених у зв’язку зі скороченням чисельнос-
ті або штату працівників: предмет доведення та докази.  

52. Докази, які засвідчують факт скорочення штату або чисельності 
працівників. 

53. Трудові спори щодо звільнених у зв’язку з виявленою невідповід-
ністю працівника обійманій посаді чи виконуваній роботі внаслідок 
недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджає про-
довженню цієї роботи: предмет доведення та докази.  

54. Документи, що засвідчують непридатність позивача до виконання 
певної роботи: акти, матеріали перевірок, доповіді тощо.  

55. Висновок про стан здоров’я позивача і неможливість подальшого 
виконання ним роботи.  

56. Трудові спори щодо працівників, звільнених за систематичне неви-
конання покладених на них обов’язків згідно із договором (контрак-
том): предмет доведення та докази.  

57. Трудові спори щодо звільнених за прогул (також у разі відсутності 
на роботі понад 3 години протягом дня без поважних причин): 
предмет доведення та докази.  

58. Трудові спори щодо звільнених у зв’язку з нез’явленням на роботу 
понад чотири місяці поспіль у зв’язку з тимчасовою непрацездатніс-
тю: предмет доведення та докази.  

59. Трудові спори щодо звільнених у зв’язку з поновленням на роботі 
працівника, який раніше виконував цю роботу: предмет доведення 
та докази.  

60. Трудові спори про звільнення у зв’язку з вчиненням за місцем робо-
ти розкрадання майна власника: предмет доведення та докази.  

61. Трудові спори про звільнення у зв’язку з втратою довіри до праців-
ників, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності: 
предмет доведення та докази.  

62. Трудові спори про звільнення працівника, який виконує виховні фу-
нкції, за вчинення аморального проступку, не сумісного з продов-
женням цієї роботи: предмет доведення та докази.  

63. Трудові спори про зміну формулювання причин звільнення: пред-
мет доведення та докази. 

64. Трудові спори про затримання видачі трудової книжки з вини робо-
тодавця. 

65. Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 
спорів про права на оплату праці та задоволення грошових вимог 
працівників.  
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66. Трудові спори про право працівників на остаточний розрахунок при 
звільненні: предмет доведення та докази. 

67. Трудові спори про відшкодування моральної шкоди. Сфера застосу-
вання інституту моральної шкоди. 

68. Трудові спори про задоволення грошових вимог працівника: пред-
мет доведення та докази. 

69. Трудові спори про робочий час: предмет доведення та докази.  
70. Трудові спори про час відпочинку та права працівника на відпустку: 

предмет доведення та докази.  
71. Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 

спорів про визнання необґрунтованим дисциплінарного стягнення. 
72. Судова практика розгляду трудових спорів з питань накладання ди-

сциплінарних стягнень. 
73. Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 

спорів про відшкодування шкоди, заподіяної працівником робото-
давцю.  

74. Підвідомчість і строки звернення до суду за вирішенням трудових 
спорів про відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем праців-
нику.  

75. Трудові спори про відшкодування роботодавцем моральної шкоди, 
заподіяної працівникові.  

76. Судова практика розгляду спорів з питань матеріальної відповідаль-
ності сторін трудового договору.  

77. Поняття колективних трудових спорів (конфліктів). Ознаки колек-
тивного трудового спору.  

78. Предмет колективного трудового спору.  
79. Принципи вирішення колективних трудових спорів. Основний спо-

сіб вирішення колективних трудових спорів.  
80. Повноваження та завдання Національної служби посередництва і 

примирення.  
81. Сторони колективного трудового спору (конфлікту) на виробничо-

му, галузевому, територіальному і національному рівнях.  
82. Формування вимог працівників та визначення органу чи особи, які 

обстоюють їхні інтереси.  
83. Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту). 
84. Органи з розгляду колективних трудових спорів (конфліктів). 
85. Стадії примирно-третейських процедур.  
86. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) 

примирною комісією.  
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87. Повноваження незалежного посередника.  
88. Третейська процедура.  
89. Поняття трудового арбітражу.  
90. Право на страйк як процедуру вирішення трудових конфліктів. По-

няття страйку.  
91. Право на страйк та його реалізація. Види страйків.  
92. Випадки, коли страйк забороняється. 
93. Відповідальність за порушення законодавства про колективні тру-

дові спори (конфлікти). 
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