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Семінар «Забезпечення й захист прав і інтересів
суб’єктів трудового права»
Контрольні запитання:
1. Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці.
2. Організація роботи з питань охорони праці.
3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій.
4. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням
його здоров’я при виконанні ним трудових обов’язків.
5. Умови і додаткові гарантії для жінок, неповнолітніх, інвалідів

Задача 1
Слюсар Войтенко 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’язків самостійно працевлаштуватись відповідно до
рекомендацій служби зайнятості. Войтенко обурився і заявив, що він не
зобов’язаний самостійно сприяти своєму працевлаштуванню, це обов’язок
органів за працевлаштування.
Чи справедлива аргументація Войтенко і як ці питання вирішенні в
законі?
Задача 2
Петрова за домовленістю з головою правління ОСББ прибирала сходи
між поверхами житлового будинку. Оплата проводилась в кінці кожного місяця
по витратних ордерах. Відробивши два роки, Петрова попросила надати їй

відпустку і компенсацію за невикористану відпустку. Голова правління
відмовив Петровій в наданні відпустки і виплаті компенсації за невикористану
відпустку, посилаючись на те, що не було рішення правління ОСББ про
прийняття її на роботу.
Чи виникло між Петровою та ОСББ трудове правовідношення?
Вирішіть спір по суті.
Задача 3
Водій Челухин, керуючи молоковозом у нетверезому стані, заїхав у
кювет, унаслідок чого автомобіль перевернувся й 2,5 тонни молока витекли в
канаву. Адміністрація молокозаводу пред’явила Челухину вимогу про повне
відшкодування збитку в сумі 17000 грн.
Дайте розгорнуті відповіді на запитання: 1) в чому проявляється
матеріальна відповідальність працівників? 2) які умови настання матеріальної
відповідальності?
Задача 4
Губін працював слюсарем і з ним стався нещасний випадок - металевою
скалкою йому було пошкоджено око. Губін пред’явив у суді позов про
стягнення з підприємства заподіяних йому збитків. Крім того, Губін вимагав
відшкодування моральної шкоди (після операції, пов’язаної з травмою, у нього
залишився шрам). Відповідач позову не визнав і пояснив, що позивач повинен
був знати правила роботи і техніку безпеки під час роботи з металом, тобто
надіти захисні окуляри чи повідомити про їхню відсутність начальника цеху,
але він цього не зробив.
Чи підлягають задоволенню вимоги Губіна?
Задача 5
На одному з агрегатів металургійного заводу був простій протягом трьох
днів. У зв’язку з цим одного робітника 6-го розряду перевели на роботу, що
тарифікується з 4-им розрядом, а трьох робітників 5-го розряду перевели на

підсобні роботи. Робітники відмовилися від переведення, протягом всіх трьох
днів просто з’являлися на роботу, але фактично не працювали. У зв’язку з
відмовою від переведення на іншу роботу працівники були звільнені згідно п. 4
ст. 40 КЗпП України.
Чи правомірні переведення та звільнення працівників?
Задача 6
Попов працював вагарем товарної станції, а заробітну плату йому
нараховували з розрахунку окладу комірника. Попов звернувся до начальника
товарної станції з проханням виплатити йому різницю в окладі, оскільки оклад
вагаря більший від окладу комірника. Начальник станції роз’яснив Попову, що
він, влаштувавшись на роботу, знав про умови оплати праці, зокрема про те, що
буде виконувати обов’язки вагаря, а отримувати при цьому зарплату комірника.
Куди має звернутися Попов за вирішенням спору? Вирішіть спір.
Задача 7
Робітниця джутової фабрики звернулася до директора з проханням
прийняти її 14-річного сина на роботу в липні-серпні 2016 року. Своє прохання
вона мотивувала тим, що син влітку залишається без нагляду, а на складі
готової продукції вільна посада пакувальника і завідуюча складом не заперечує
проти прийому її сина на цю посаду. Директор фабрики відмовив, посилаючись
на те, що згідно із законом на роботу можуть бути прийняті особи, що досягли
16-річного віку, окрім того технологічним процесом передбачено підйом і
завантаження 10-ти кілограмових вантажів металевою стрічкою на пресі і він
побоюється нещасного випадку.
Проаналізуйте відповідь директора з правової точки зору.
Задача 8
18 березня 2016 року, в п’ятницю, за годину до закінчення роботи
головний фахівець проектного інституту звернувся до друкарок машбюро з
проханням терміново надрукувати пояснювальну записку до звіту за обсягом 14

друкованих сторінок. Друкарки попередили, що надрукувати за годину 14
сторінок вони не встигнуть, а затриматись після роботи вони не можуть,
оскільки одна з них повинна забрати дитину з дитячого садка, а інша
записалася на прийом до лікаря. Крім того обидві друкарки заявили, що в
п’ятницю робочий день коротший на одну годину. Після закінчення робочого
дня вони припинили роботу. 18 травня 2003 року був виданий наказ про
покладення на друкарок стягнення – догани за невиконання термінового
завдання.
Чи обґрунтовані заперечення друкарок за умовами задачі? Чи правильно
на них покладені стягнення?

