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ПЕРЕДМОВА 

Метою курсу є поєднання знань, які були отримані у вищих нав-
чальних закладах (магістрами права, спеціалістами та бакалаврами) 
з майбутньою правозастосовчою діяльністю у сфері юриспруденції 
в якості професійних суддів. Тому у курс вкладений не лише теоре-
тичний аналіз діючого трудового та соціального законодавства, яке 
застосовується при розгляді даної категорії спорів, але і звертається 
увага на його практичне застосування. 

Особлива увага приділяється розгляду трудових спорів з ураху-
ванням положень Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод, де звертається увага на те, що право на справедливий 
суд - це не лише прийняття рішення, але і його виконання, оскільки 
таке право є, якщо рішення суду виконується. 

Саме тому аналізується практика Європейського Суду з прав лю-
дини щодо справ громадян України та інших держав, яка є джерелом 
права в Україні. Всі ці питання розглядаються у контексті імплемен-
тованих міжнародних норм у практичному судовому розгляді трудо-
вих спорів та спорів, що пов'язані з соціальними виплатами. 

Сподіваємось, що таке поєднання теоретичних знань із практи-
кою сприятиме якісній підготовці майбутніх професійних суддів. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ 
(для студентів 1-го курсу 
денної форми навчання) 

Найменування теми 
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1 

Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, з якими 
припинені трудові відносини на підставі 
ст. 36 КЗпП України. 

2 — 8 

2 

Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, звільнених 
за ініціативою власника або 
уповноваженого ним органу - на підставі 
ст. 40 КЗпП України. 

2 2 8 

3 

Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, звільнених 
з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу з окремими категоріями 
працівників за певних умов на підставі 
ст. 41 КЗпП України. 

2 2 6 

4 Особливості розгляду трудових спорів 
про стягнення заробітної плати. 2 — 8 

5 
Особливості розгляду спорів, які 
випливають із соціально-забезпечувальних 
правовідносин. 

2 2 8 

Всього 10 6 38 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ 
(для студентів 2-го курсу 
заочної форми навчання) 

Найменування теми 

Кількість годин 

Найменування теми 
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1 

Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, з якими 
припинені трудові відносини на підставі 
ст. 36 КЗпП України. 

— — 8 

2 

Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, звільнених 
за ініціативою власника або 
уповноваженого ним органу - на підставі 
ст. 40 КЗпП України. 

2 2 10 

3 

Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, звільнених 
з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу з окремим категоріями 
працівників за певних умов на підставі 
ст. 41 КЗпП України. 

— — 8 

4 Особливості розгляду трудових спорів 
про стягнення заробітної плати. 2 — 10 

5 
Особливості розгляду спорів, які 
випливають із соціально-забезпечувальних 
правовідносин. 

2 — 10 

Всього 6 2 46 
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ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 

Тема 1. Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, з якими припинені 
трудові відносини на підставі ст. 36 КЗпП України 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 2 ст. 36 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 2 ст. 36 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 
до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 6 ст. 36 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 6 ст. 36 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 
до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 8 ст. 36 КЗпП України стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, в 
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контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 8 ст. 36 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу до 
Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної плати 
також) держави у сенсі поняття «власність» у розумні строки, понят-
тя розумності строків, в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Тема 2. Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, звільнених 

за ініціативою власника або уповноваженого ним 
органу - на підставі ст. 40 КЗпП України 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 1 ст. 40 КЗпП України. Стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 1 ст. 40 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 
1 до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 2 ст. 40 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
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в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 2 ст. 40 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування ст. 1 ч. 1 Протоколу 
1 до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 3 ст. 40 КЗпП України. Стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 3 ст. 40 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 
1 до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 4 ст. 40 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 4 ст. 40 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування ст. 1 п. 1 Протоколу 
1 до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняті «власність». 
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Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 5 ст. 40 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 5 ст. 40 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 
до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 6 ст. 40 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 6 ст. 40 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування ст. 1 п. 1 Протоколу 
до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 7 ст. 40 КЗпП України стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, в 
контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложник свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмету доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 7 ст. 40 КЗпП України. Практика Єв-



ропейського Суду з прав людини, застосування ст. 1 п. 1 Протоколу 
до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 8 ст. 40 КЗпП України стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 8 ст. 40 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 
до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Тема 3. Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, звільнених з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу з окремим 

категоріями працівників за певних умов 
на підставі ст. 41 КЗпП України 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 1 ст. 41 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, в 
контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 1 ст. 41 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 
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1 до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 11 ст. 41 КЗпП України стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 11 ст. 41 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 
1 до Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної 
плати також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 2 ст. 41 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, в 
контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 2 ст. 41 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 1 
Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної плати 
також) держави у сенсі поняття «власність». 

Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 3 ст. 41 КЗпП України, стягнення заробітної плати за час 
вимушеного прогулу та моральної шкоди (строки пред'явлення по-
зову), розгляд справи у розумні строки, поняття розумності строків, 
в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмету доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 
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Національна практика розгляду справ про поновлення на роботі 
працівників, які звільнені за п. 3 ст. 41 КЗпП України. Практика Єв-
ропейського Суду з прав людини, застосування п. 1 ст. 1 Протоколу 1 
Конвенції про захист прав людини - розгляд боргів (заробітної плати 
також) держави у сенсі поняття «власність». 

Тема 4. Особливості розгляду трудових спорів 
про стягнення заробітної плати 

Розгляд судами загальної юрисдикції трудових спорів про мате-
ріальну відповідальність працівників при виконанні ними трудових 
обов'язків за шкоду, заподіяну роботодавцю (строки пред'явлення 
позову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності стро-
ків, в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 

Національна практика розгляду справ про матеріальну відпові-
дальність працівників при виконанні ними трудових обов'язків за 
шкоду, заподіяну роботодавцю. Практика Європейського Суду з прав 
людини, застосування п.1 ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист 
прав людини - розгляд боргів (заробітної плати також) держави у 
сенсі поняття «власність». 

Тема 5. Особливості розгляду спорів, які випливають 
із соціально-забезпечувальних правовідносин 

Розгляд судами загальної юрисдикції спорів, які випливають із 
соціально-забезпечувальних правовідносин (строки пред'явлення 
позову, розгляд справи у розумні строки, поняття розумності стро-
ків, в контексті ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод та ст. 157 ЦПК України). 

Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (визначення 
кола осіб, розсуд суду у межах предмета доказування, застосування 
роз'яснень Пленуму Верховного Суду України). 
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Право на справедливий судовий розгляд у справах, що виплива-
ють із соціально-забезпечувальних правовідносин (ст. 6 ч. 1 Кон-
венції про захист прав людини та основоположних свобод та ст. 157 
ЦПК України). 

Правові особливості захисту прав громадян на національному 
рівні. Принцип субсідіарності у системі захисту прав людини Євро-
пейським Судом з прав людини. 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод та 
практика Європейського Суду з прав людини як частина національ-
ного законодавства України і джерело права в Україні. Застосування 
міжнародного договору і міжнародної практики при розгляді справ, 
які випливають із соціально-забезпечувальних правовідносин. 
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, звільнених 

за ініціативою власника або уповноваженого ним 
органу - на підставі ст. 40 КЗпП України 

1. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 1 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

2. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 2 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

3. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 3 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

4. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 4 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

5. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 5 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

6. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 6 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

7. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 7 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

8. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 8 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 
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Тема 2. Особливості розгляду трудових спорів 
про поновлення на роботі осіб, звільнених 

з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 
з окремим категоріями працівників 

за певних умов на підставі ст. 41 КЗпП України 

1. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 1 ст. 41 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

2. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 11 ст. 41 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

3. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 2 ст. 41 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

4. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 2 ст. 41 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. 

Тема 3. Особливості розгляду спорів, 
які випливають 

із соціально-забезпечувальних правовідносин 

1. Розгляд справ про виплату державних соціальних допомог - стро-
ки, підсудність, порядок подання позовів до суду. 

2. Розгляд справ про соціальне забезпечення осіб, що постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи - строки, підсудність, по-
рядок подання позовів до суду. 

3. Розгляд справ про застосування пенсійного законодавства - стро-
ки, підсудність, порядок подання позовів до суду. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Поняття та види трудових спорів, їх класифікація. 
2. Причини виникнення індивідуальних трудових спорів. 
3. Правове забезпечення порядку вирішення індивідуальних трудо-

вих спорів. 
4. Конституційні засади захисту трудових прав громадян. 
5. Система законів, які регулюють вирішення індивідуальних трудо-

вих спорів. 
6. Підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють порядок ви-

рішення індивідуальних трудових спорів. 
7. Значення керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України. 

Які постанови Пленуму Верховного Суду України застосовуються 
у судовій практиці при розгляді індивідуальних трудових спорів? 

8. Розкрийте значення рішень Конституційного Суду України щодо 
офіційного тлумачення законів України у сфері праці та соціаль-
но-забезпечувальних правовідносин. Назвіть ці рішення, охарак-
теризуйте їх зміст. 

9. Визначте поняття трудових процесуальних правовідносин, оха-
рактеризуйте їх структуру. 

10. Охарактеризуйте систему органів, що розглядають індивідуальні 
трудові спори. 

11. Назвіть та охарактеризуйте принципи розгляду індивідуальних 
трудових спорів. 

12. Підвідомчість індивідуальних трудових спорів та її види. 
13. Які категорії індивідуальних трудових спорів розглядаються в 

КТС. 
14. Які трудові спори підлягають безпосередньому розгляду в ра-

йонних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах? 
15. Визначте категорії трудових спорів, розгляд яких відноситься до 

компетенції адміністративних судів. 
16. Назвіть особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурор-

сько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, нау-
кових і інших установ прокуратури, які мають класні чини. 

17. Яким законодавством повинен керуватися суд при вирішенні 
трудових спорів членів кооперативів та їх об'єднань, фермер-
ських господарств? 

18. Чи правомірне посилання в рішенні національного суду на між-
народні акти, ратифіковані Україною? 

19. Який встановлений для громадян України порядок звернення до 
Європейського Суду? 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Задача 1. 
Водій автокомбінату Демидов у зв'язку з ремонтом його автома-

шини був переведений на іншу роботу як вантажник. За відмову від 
переведення на цю роботу Демидов був звільнений за прогул. 

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

Яке рішення повинен винести суд? 

Задача 2. 
Директор публічного акціонерного товариства звернувся до адво-

ката за юридичною консультацією з наступних питань: 
а) чи укладаються контракти з працівниками публічних акціонерних 

товариств? Чи правомірно вносити вимогу про укладення кон-
трактів в колективний договір? 

б) чи повинен укладатися строковий трудовий договір з працівни-
ком, який оформляє пенсію за віком, але бажає продовжувати тру-
дову діяльність на тому самому підприємстві? 

в) чи допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у 
зв'язку з інвалідністю? 
Виступіть в ролі адвоката і дайте юридичну консультацію з по-

силаннями на законодавство. 

Задача 3. 
Водій Одеської лікарні швидкої допомоги Лаптєв був затриманий 

працівниками ДАІ за кермом власного автомобіля в нетверезому ста-
ні, внаслідок чого його було позбавлено права на управління тран-
спортними засобами строком на 1 рік. Наступного дня Лаптєв був 
звільнений з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП у зв'язку з невідповідністю 
займаній посаді. 

Лаптєв звернувся до суду і вимагав поновлення на роботі. У по-
зовній заяві він пояснював, що затриманий він був працівником ДАІ 
у вихідний день за кермом власної автомашини, отже, трудової дис-
ципліни він не порушував. Адміністрація також не погодила звіль-
нення з виборним органом первинної профспілкової організації, не 
запропонувала йому іншої роботи. 

Як повинен вирішити справу суд? 
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Задача 4. 
На Миколаївському заводі було проведено атестацію інженерно-

технічних працівників та інших службовців. Про проведення атес-
тації було видано наказ за місяць до атестації. На всіх працівників 
було підготовлено характеристики. Атестацію проводила спеціаль-
на комісія. За результатами атестації було звільнено 7 працівників, 
з них 3 - за порушення трудової дисципліни (п. 3 ст. 40 КЗпП); 
2 працівників - за скороченням штату (п. 1 ст. 40 КЗпП), оскільки 
вони відмовилися пройти курси комп'ютеризації і не вміли працю-
вати на комп'ютері (що було необхідно за характером їхньої роботи). 

Двом працівникам було запропоновано звільнитися за власним 
бажанням, на що вони погодилися і написали відповідні заяви. Го-
ловного інженера було звільнено за п. 1 ст. 41 КЗпП, оскільки на під-
приємстві були виявлені грубі порушення в охороні праці. 

Звільнені працівники, крім тих, що були звільнені за власним ба-
жанням, подали позови до суду про поновлення на роботі. Вони вва-
жали, що адміністрація не мала права проводити атестацію, оскільки 
попередня атестація проводилася рік тому; про атестацію вони не 
були письмово попереджені; програми атестації не було заздалегідь 
складено і комісія задавала питання «про що хотіла»; звільнення було 
проведено без згоди з виборним органом первинної профспілкової 
організації; підстави для звільнення були застосовані неправильно; їм 
не було запропоновано іншої роботи; адміністрація не розрахувалася 
3 ними, заборгованість із заробітної плати становить чотири місяці. 

Яким буде рішення суду? 

Задача 5. 
Технік Михайлова звернулася із скаргою до КТС на те, що адмі-

ністрація відмовила їй у наданні додаткової відпустки для складання 
сесії у вузі. Таке рішення адміністрація мотивувала тим, що у зв'язку 
з фінансовими проблемами підприємство не працює більше півро-
ку. Працівники, у тому числі Михайлова, перебувають у вимушених 
відпустках. Отже, вільний час може бути використаний і для навчан-
ня. Адже, оплачувати відпустку коштів не має. 

Складіть проект рішення КТС за заявою Михайлової. 

Задача 6. 
У зв'язку з підготовкою автомашин до щорічного технічного 

огляду головний інженер автотранспортного підприємства запропо-



нував групі ремонтних робітників на чолі з інженером-механіком 
залишитися на три години для завершення виконання невідкладних 
робіт. Однак в цей день закінчити усі роботи не вдалося, і працівни-
кам було запропоновано залишитися на роботі наступного дня ще 
на три години. 

При отриманні розрахункових листків заробітної плати за мину-
лий місяць робітники виявили, що їм не нарахована зарплата за ви-
конані надурочні роботи. У бухгалтерії їм пояснили, що в табелі об-
ліку робочого часу надурочна робота, виконана цими працівниками, 
не зазначається. Директор підприємства пояснив, що він не залучав 
робітників до надурочних робіт, і виконана в цей час робота повинна 
бути зроблена в звичайний робочий день. Крім того, для виконання 
надурочних робіт потрібна згода профспілкового органу. Робітники 
звернулися до комісії по трудових спорах підприємства із заявою 
про стягнення заробітної плати за час виконання надурочних робіт. 

Вирішіть суперечку. 

Завдання 7. 
Виберіть правильну відповідь: 
Час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для 

життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і на-
вколишнього природного середовища найманому працівнику: 

• оплачується на рівні середнього заробітку працівника; 
• не оплачується; 
• оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної 

ставки встановленого працівникові розряду (окладу); 
• оплачується на рівні тарифної ставки встановленого працівни-

кові розряду (окладу); 
• проводиться доплата до попереднього середнього заробітку; 
• зберігається заробітна плата пропорційно виконаним роботам. 

Задача 8. 
При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку 

ПАТ «Ятрань» було запропоновано до переліку заходів дисциплі-
нарних стягнень включити такі заходи: зауваження; попередження; 
догану; сувору догану; звільнення. 

Чи правомірна така пропозиція? 
У якому порядку затверджуються правила внутрішнього трудо-

вого розпорядку? 



Задача 9. 
У правилах внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Ректа» 

містяться пункти, що передбачають позбавлення відпустки за прогул 
без поважної причини, накладення штрафу в розмірі двох мінімаль-
них заробітних плат на особу, яка з'явилася на роботі в нетверезому 
стані, а також за порушення трудової дисципліни позбавлення пре-
мій, передбачених системою оплати праці. 

Дайте правову оцінку вказаним положенням. 

Задача 10. 
Головний інженер швейної фабрики був звільнений за появу на 

роботі в нетверезому стані за п. 7 ст. 40 КЗпП України. Головний 
інженер звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, по-
силаючись на те, що в нетверезому стані він знаходився після закін-
чення робочого дня. 

Яке рішення повинен винести суд? 
Який порядок звільнення за п. 7 ст. 40 КЗпП України? 

Задача 11. 
Токар Панасюк допустив грубе порушення технологічної дисци-

пліни, за що йому було знижено кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). 
Одночасно йому не оплатили роботу над продукцією, що виявилася 
внаслідок цього браком, а також притягли до матеріальної відпові-
дальності за заподіяну шкоду. 

Панасюк звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав 
відновити йому колишні умови праці, оскільки стягнення у вигляді 
переведення на нижчеоплачувану роботу не передбачено трудовим 
законодавством. 

Крім того, за один проступок може бути накладене тільки одне 
стягнення, а у нього цілих три: зниження розряду, неоплата викона-
ної роботи (продукція виявилася браком) і стягнення за це матері-
альної шкоди. 

Дайте правову оцінку цій ситуації. Вирішіть спір. 

Задача 12. 
20 травня 2009 р. газозварник Пилипів, працівник РМУ, під час 

зварювання каркаса споруди отримав травму, внаслідок якої був 
визнаний інвалідом ІІ групи. При розслідуванні даного нещасного 
випадку на виробництві комісією було встановлено, що Пилипів 
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порушив правила техніки безпеки. Вирішуючи питання щодо від-
шкодування Пилипову шкоди, заподіяної здоров'ю, адміністрація 
своїм наказом зменшила розмір його втраченого заробітку на 25% 
з урахуванням вини потерпілого. Пилипів, вважаючи таке рішення 
незаконним, звернувся до юрисконсульта РМУ. 

Дайте відповідь на наступні питання: 
Яким законодавством регулюються питання відшкодування 

власником шкоди, заподіяної працівникові при виконанні трудових 
обов'язків? 

З яких сум буде складатися відшкодування шкоди? 
Чи правильно поступила адміністрація, зменшивши розмір се-

реднього заробітку Пилипова з урахуванням його вини? 

Задача 13. 
Під час робочої зміни токар V розряду Гонтарь, член бригади, пе-

реведеної на орендний підряд, через недбалість пошкодив верстат з 
числовим управлінням. Верстат простояв п'ять днів у зв'язку з ре-
монтом. За ремонтні роботи працівникам було виплачено 1600 грн., 
вартість заміненої деталі становила 2800 грн., простій верстата обій-
шовся в 600 грн. шкоди. Ці суми були віднесені на госпрозрахун-
ковий прибуток бригади, що відповідно відбилося на оплаті праці 
членів бригади. 

Рада бригади поставила питання перед адміністрацією підприєм-
ства про притягнення Гонтаря до матеріальної відповідальності та 
відшкодування шкоди в повному розмірі. Середній заробіток Гонта-
ря становить 200 грн. 

Гонтарь заперечував проти відшкодування шкоди у повному роз-
мірі, мотивуючи тим, що він заподіяв шкоду через недбалість. Крім 
того, він вважав, що його середній заробіток менше, оскільки в нього 
не повинні включатися доплата за суміщення професії фрезеруваль-
ника і надбавка за високу професійну майстерність. 

Вирішіть трудовий спір. 

Задача 14. 
У зв'язку з ліквідацією районної контори в числі інших праців-

ників були звільнені бухгалтер Алієва, яка знаходиться в післяполо-
говій відпустці, та інспектор відділу кадрів Іванова, що має дитину 
віком 14 місяців. Лагутіна та Алієва звернулися до суду з вимогою 
про поновлення їх на роботі. Заперечуючи позов, директор контори, 



що ліквідується, пояснив, що звільнення Іванової та Алієвої - ви-
мушений захід, і поновлення їх на роботі неможливе, оскільки кон-
тора працює останній тиждень. Районний суд вирішив покласти на 
виконком міськради обов'язок працевлаштувати Лагутіну та Алієву. 

Які пільги працюючим жінкам передбачені нормами КЗпП? 
Пошліться на відповідні статті кодексу. Чи правомірне звіль-

нення Іванової та Алієвої? Чи правильне рішення суду? 
Обґрунтуйте, посилаючись на закон. 

Задача 15. 
Після закінчення комерційного технікуму Миронова, 17-ти ро-

ків, була направлена на роботу до проектного інституту як бухгалтер 
відповідно до одержаної в технікумі кваліфікації. Однак в інституті 
вільної посади бухгалтера не виявилося і Миронова була зарахована 
оператором перфораторної машини. Головний бухгалтер неоднора-
зово робив Мироновій усні зауваження у зв'язку з повільною робо-
тою протягом робочого дня, а після закінчення 10 місяців роботи із 
згоди профкому вона була звільнена за скороченням штату. Миро-
нова звернулася до суду з вимогою поновити її на роботі та надати 
роботу за спеціальністю. 

Які пільги працюючій молоді передбачені нормами КЗпП? 
Чи правомірні дії адміністрації? 
Яке рішення потрібно постановити суду? 

Задача 16. 
Монтажник Урусов неодноразово порушував вимоги інструкції з 

охорони праці. 10 березня начальник будуправління, побачивши, що 
Урусов при розбиранні лісів на третьому поверсі будинку не корис-
тується монтажним поясом, оголосив йому догану. Тим же наказом 
була оголошена догана начальнику дільниці, де працював Урусов, за 
те, що не забезпечує виконання правил з охорони праці. 

Чи правомірні дії начальника будуправління? 

Задача 17. 
Гнатенко працювала в їдальні № 13 тресту їдалень Київського ра-

йону калькулятором та одночасно була незвільненим головою проф-
спілкового комітету цієї їдальні. Наказом по тресту їдалень Гнатенко 
за порушення трудової дисципліни була звільнена за п. 3 ст. 40 КЗпП 
України. 
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Вважаючи звільнення неправильним, Гнатенко звернулася до 
місцевого районного суду з позовом про поновлення на попередній 
посаді. 

Ухвалою суду позивачці було відмовлено у прийнятті позовної 
заяви з тих мотивів, що вона не зверталася за вирішенням спору до 
комісії по трудових спорах. 

Чи законна ухвала суду? 
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ТЕМАТИКА 
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Для всебічного та повного розкриття обраної теми контрольної 
роботи необхідно проаналізувати: 

• строки пред'явлення позову та розгляду справи (в контексті 
ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод та ст. 157 ЦПК України); 

• дії судді під час підготовки справ цієї категорії до судового 
розгляду (визначення кола осіб, розсуд суду у межах предме-
та доказування, застосування роз'яснень Пленуму Верховного 
Суду України). 

• судову практику та навести приклади розгляду зазначеної ка-
тегорії справ національними судами та Європейським Судом 
з прав людини. 

Варіант 1. 
Судовий розгляд трудових спорів про 

звільнених за п. 2 ст. 36 КЗпП України. 

Варіант 2. 
Судовий розгляд трудових спорів про 

звільнених за п. 6 ст. 36 КЗпП України. 

Варіант 3. 
Судовий розгляд трудових спорів про 

звільнених за п. 8 ст. 36 КЗпП України. 

Варіант 4. 
Судовий розгляд трудових спорів про 

звільнених за п. 1 ст. 40 КЗпП України. 

Варіант 5. 
Судовий розгляд трудових спорів про 

звільнених за п. 2 ст. 40 КЗпП України. 

Варіант 6. 
Судовий розгляд трудових спорів про 

звільнених за п. 3 ст. 40 КЗпП України. 

поновлення на роботі осіб, 

поновлення на роботі осіб, 

поновлення на роботі осіб, 

поновлення на роботі осіб, 

поновлення на роботі осіб, 

поновлення на роботі осіб, 
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Варіант 7. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 4 ст. 40 КЗпП України. 

Варіант 8. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 5 ст. 40 КЗпП України. 

Варіант 9. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 6 ст. 40 КЗпП України. 

Варіант 10. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 7 ст. 40 КЗпП України. 

Варіант 11. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 8 ст. 40 КЗпП України. 

Варіант 12. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 1 ст. 41 КЗпП України. 

Варіант 13. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 11 ст. 41 КЗпП України. 

Варіант14. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 2 ст. 41 КЗпП України. 

Варіант 15. 
Судовий розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, 

звільнених за п. 3 ст. 41 КЗпП України. 

Варіант 16. 
Судовий розгляд судами загальної юрисдикції трудових спорів 

про матеріальну відповідальність працівників при виконанні ними 
трудових обов'язків за шкоду, заподіяну роботодавцю. 
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Варіант 17. 
Судовий розгляд судами загальної юрисдикції трудових спорів 

про стягнення моральної шкоди по трудовим спорам ( ст. 2371 КЗпП 
України). 

Варіант 18. 
Судовий розгляд справ про виплату державних соціальних допо-

мог. 

Варіант 19. 
Судовий розгляд справ про соціальне забезпечення осіб, що по-

страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за ст. 32 КЗпП України (переведених на іншу роботу): строки, 
підсудність, порядок подання позовів до суду. Підготовка справ 
цієї категорії до судового розгляду (докази, які підлягають витре-
буванню при прийнятті позовної заяви, норми закону, які підля-
гають застосуванню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного 
Суду України). Судова практика зі справ про поновлення на роботі 
працівників, звільнених за ст. 32 КЗпП Україні (переведених на 
іншу роботу). 

2. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 2 ст. 36 КЗпП України: строки, підсудність, порядок по-
дання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судово-
го розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті 
позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, від-
повідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова 
практика зі справ про поновлення на роботі працівників, звільне-
них за п. 2 ст. 36 КЗпП України. 

3. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 3 ст. 36 КЗпП України: строки, підсудність, порядок по-
дання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судово-
го розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті 
позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, від-
повідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова 
практика зі справ про поновлення на роботі працівників, звільне-
них за п. 3 ст. 36 КЗпП України. 

4. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 5 ст. 36 КЗпП України: строки, підсудність, порядок по-
дання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судово-
го розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті 
позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, від-
повідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова 
практика зі справ про поновлення на роботі працівників, звільне-
них за п. 5 ст. 36 КЗпП України. 

5. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 6 ст. 36КЗпП України: строки, підсудність, порядок по-
дання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судово-
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го розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті 
позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, від-
повідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова 
практика зі справ про поновлення на роботі працівників, звільне-
них за п. 6 ст. 36 КЗпП України. 

6. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 7 ст. 36 КЗпП України: строки, підсудність, порядок по-
дання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судово-
го розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті 
позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, від-
повідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова 
практика зі справ про поновлення на роботі працівників, звільне-
них за п. 7 ст. 36 КЗпП України. 

7. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звіль-
нених за п. 8 ст. 36 КЗпП України: строки, підсудність, подання 
позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судового роз-
гляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті позо-
вної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, відповідні 
роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова практика 
зі справ про поновлення на роботі працівників, звільнених за п. 8 
ст. 36 КЗпП України. 

8. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за ст. 38 КЗпП України: строки, підсудність, порядок подання 
позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судового роз-
гляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті позо-
вної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, відповідні 
роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова практи-
ка зі справ про поновлення на роботі працівників, звільнених за 
ст. 38 КЗпП України. 

9. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 1 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судово-
го розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті 
позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, від-
повідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України. Судова 
практика зі справ про поновлення на роботі працівників, звільне-
них за п. 1 ст. 40 КЗпП України. 
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10. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 2 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до су-
дового розгляду (докази, які підлягають витребуванню при при-
йнятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 2 ст. 40 КЗпП України. 

11. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 3 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до су-
дового розгляду (докази, які підлягають витребуванню при при-
йнятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 3 ст. 40 КЗпП України. 

12. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 4 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судо-
вого розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прий-
нятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 4 ст. 40 КЗпП України. 

13. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 5 ст. 40 КЗпП України - строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до су-
дового розгляду (докази, які підлягають витребуванню при при-
йнятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 5 ст. 40 КЗпП України. 

14. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звільне-
них за п. 6 ст. 40 КЗпП України: строки, підсудність, порядок по-
дання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судово-
го розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті 
позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, від-
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повідні роз'яснення Верховного Суду України). Судова практи-
ка зі справ про поновлення на роботі працівників, звільнених за 
п. 6 ст. 40 КЗпП України. 

15. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звіль-
нених за п. 7 ст. 40 КЗпП України: строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до су-
дового розгляду (докази, які підлягають витребуванню при при-
йнятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 7 ст. 40 КЗпП України. 

16. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звіль-
нених за п. 8 ст. 40 КЗпП України: строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до су-
дового розгляду (докази, які підлягають витребуванню при при-
йнятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 8 ст. 40КЗпП України. 

17. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звіль-
нених за п. 1 ст. 41 КЗпП України: строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судо-
вого розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прий-
нятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України. 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 1 ст. 41 КЗпП України. 

18. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звіль-
нених за п. 11 ст. 41 КЗпП України: строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судо-
вого розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прий-
нятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України. 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 11 ст. 41 КЗпП України. 

19. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звіль-
нених за п. 2 ст. 41 КЗпП України: строки, підсудність, порядок 
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подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судо-
вого розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прий-
нятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 2 ст. 41 КЗпП України. 

20. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звіль-
нених за п. 3 ст. 41 КЗпП України: строки, підсудність, порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судо-
вого розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прий-
нятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі працівників, 
звільнених за п. 3 ст. 41 КЗпП України. 

21. Розгляд трудових спорів про розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попе-
редньої згоди профспілкового органу (ст. 431 КЗпП України): 
строки, підсудність, порядок подання позовів до суду. Підготов-
ка справ цієї категорії до судового розгляду (докази, які підляга-
ють витребуванню при прийнятті позовної заяви, норми закону, 
які підлягають застосуванню, відповідних роз'яснення Пленуму 
Верховного Суду України). Судова практика зі справ про розі-
рвання трудового договору з ініціативи власника або уповно-
важеного ним органу без попередньої згоди профспілкового 
органу - ст. 43 і КЗпП України. 

22. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі осіб, звіль-
нених за ст. 45 КЗпП України: строки, підсудність, порядок по-
дання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судово-
го розгляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті 
позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, від-
повідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова 
практика зі справ про поновлення на роботі працівників, звільне-
них за ст. 45 КЗпП України. 

23. Розгляд судами загальної юрисдикції трудових спорів про стяг-
нення заробітної плати: строки, підсудність, порядок подання 
позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до судового роз-
гляду (докази, які підлягають витребуванню при прийнятті по-
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зовної заяви, норми закону, які підлягають застосуванню, відпо-
відні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). Судова 
практика зі справ про стягнення заробітної плати. 

24. Розгляд судами загальної юрисдикції трудових спорів про стяг-
нення моральної шкоди по трудовим спорам (ст. 2371 КЗпП 
України): строки, підсудність, порядок подання позовів до суду. 
Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (докази, які 
підлягають витребуванню при прийнятті позовної заяви, нор-
ми закону, які підлягають застосуванню, відповідні роз'яснення 
Пленуму Верховного Суду України). Судова практика зі справ 
про стягнення моральної шкоди по трудовим спорам - ст. 2371 

КЗпП України. 
25. Розгляд судами загальної юрисдикції трудових спорів про мате-

ріальну відповідальність працівників при виконанні ними тру-
дових обов'язків за шкоду, заподіяну роботодавцю: строки, під-
судність, порядок подання позовів до суду. Підготовка справ цієї 
категорії до судового розгляду (докази, які підлягають витребу-
ванню при прийнятті позовної заяви, норми закону, які підляга-
ють застосуванню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного 
Суду України). Судова практика зі справ про матеріальну відпо-
відальність працівників при виконанні ними трудових обов'язків 
за шкоду, заподіяну роботодавцю. 

26. Розгляд судами загальної юрисдикції трудових спорів про понов-
лення на роботі осіб, звільнених у зв'язку зі порушенням трудо-
вої дисципліни за ініціативою роботодавця, строки та порядок 
подання позовів до суду. Підготовка справ цієї категорії до су-
дового розгляду (докази, які підлягають витребуванню при при-
йнятті позовної заяви, норми закону, які підлягають застосуван-
ню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України). 
Судова практика зі справ про поновлення на роботі осіб, звільне-
них у зв'язку з порушенням трудової дисципліни за ініціативою 
роботодавця. 

27. Особливості розгляду адміністративними судами трудових спо-
рів про поновлення на роботі осіб, звільнених за ініціативою ро-
ботодавця, строки та порядок подання позовів до суду. 

28. Розгляд судами загальної юрисдикції трудових спорів про мате-
ріальну відповідальність працівників при виконанні ними тру-
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дових обов'язків за шкоду, заподіяну роботодавцю: строки, під-
судність, порядок подання позовів до суду. Підготовка справ цієї 
категорії до судового розгляду (докази, які підлягають витребу-
ванню при прийнятті позовної заяви, норми закону, які підляга-
ють застосуванню, відповідні роз'яснення Пленуму Верховного 
Суду України). Судова практика зі справ про матеріальну відпо-
відальність працівників при виконанні ними трудових обов'язків 
за шкоду, заподіяну роботодавцю. 

29. Розгляд судами спорів про виплату державних соціальних до-
помог: строки, підсудність, порядок подання позовів до суду. 
Підготовка справ цієї категорії до судового розгляду (докази, які 
підлягають витребуванню при прийнятті позовної заяви, норми 
закону, які підлягають застосуванню). Судова практика зі справ 
про виплату державних соціальних допомог. 

30. Розгляд судами спорів про соціальне забезпечення осіб, що по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Строки, під-
судність, порядок подання позовів до суду. Підготовка справ 
цієї категорії до судового розгляду (докази, які підлягають ви-
требуванню при прийнятті позовної заяви, норми закону, які під-
лягають застосуванню). Судова практика зі справ про соціальне 
забезпечення осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

31. Розгляд судами спорів про застосування пенсійного законодав-
ства. Строки, підсудність, порядок подання позовів до суду. Під-
готовка справ цієї категорії до судового розгляду (докази, які 
підлягають витребуванню при прийнятті позовної заяви, норми 
закону, які підлягають застосуванню). Судова практика зі справ 
про застосування пенсійного законодавства. 
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