
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

з предмету «ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА» 

 

 Методичні вказівки 

по виконанню індивідуального самостійного завдання 

з предмету «Основи правознавства» 
 

 

Індивідуальні самостійні завдання охоплюють всі теми дисципліни 

«Основи правознавства». Всього складено 30 завдань. 

Студенти виконують номер завдання відповідно за номером в списку в 

журналі навчальних знань. 

Для виконання завдання студенту необхідно ознайомитися і вивчити 

необхідний законодавчий або нормативно-правовий акт, проаналізувати його 

зміст, зробити висновки та застосувати його в конкретній практичній 

ситуації. 

Відповіді повинні бути повні, конкретні, мотивовані та із посиланням 

на відповідний законодавчий чи нормативно-правовий акт. 

 
 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ: 

Завдання 1 

 Вкажіть, як визначатиметься громадянство дітей у випадках якщо... ? 

1) дитина є іноземцем, а усиновили її громадяни України; 

2) дитина-іноземець, усиновлена подружжям, один із яких є громадянином 

України, а другий - іноземним громадянином; 

3) дитина є особою без громадянства і над нею встановлено опіку 

громадянина України; 

4) дитина є іноземцем і виховується в одному із дитячих будинків м. 

Києва. (Які факти потрібно встановити при визначенні громадянства в даному 

випадку?); 

5) дитина є особою без громадянства, а її батьки перебувають у 

громадянстві України; 

6) дитина, у разі встановлення батьківства якої було з'ясовано, що мати є 

іноземкою, а батько - громадянином України; 

7) дитина, народжена в м. Києві, батьки - особи без громадянства. 

 

 



Завдання  2 

 Працівники міліції затримали 17-річного Симоненка Петра Григоровича 

за те, що він лаявся нецензурними словами перед входом до театру. На 

зауваження громадян і працівників театру він не реагував. Начальник районного 

відділу внутрішніх справ постановив: за вчинення дій, які є дрібним 

хуліганством, піддати Симоненка П.Г. адміністративному арешту на 10 діб. 

Чи допущені начальником органу внутрішніх справ порушення закону у 

зв'язку з прийняттям цього рішення? 

Рішення мотивуйте посиланням на відповідну статтю кодексу про 

адмінправопорушення. 

 

Завдання   3 

 Студент Петренко Іван Володимирович перетнув вулицю в 

недозволеному місці, чим викликав певне напруження в русі автомобільного 

транспорту.  Співробітник ДАІ затримав студента, пояснив йому зміст його 

адміністративного правопорушення і склав протокол, в якому занотував 

попередження до студента Петренка І.В. 

Чи правомірно діяв працівник ДАІ? Який правовий наслідок винесення 

адміністративного попередження в письмовій формі? Які можливі наслідки для 

покараного студента Петренка І.В.? 

Відповідь мотивуйте  відповідною нормою закону. 

 

Завдання  4 

  Державний службовець 5-тої категорії Дорошенко С.Л. придбав у 

поточному році автомобіль, але зареєстрував його на свою дружину. Керуючись 

Законом України "Про державну службу", дайте відповідь, у якому порядку 

держслужбовець повинен подавати відомості про це? Через кілька років йому 

запропонували зайняти посаду першого заступника Житомирської 

облдержадміністрації. Відомості якого характеру стосовно свого майнового стану 

він повинен подати? 

 

Завдання  5 

  У Чернігівську обласну філію АБ "Надра" громадянкою Іванченко М.С., 

яка є бабою Симоненка В.І., було здійснено грошовий депозитний вклад у розмірі 

1000 грн. 

Через визначений строк договором про вклад Симоненко В.І. звернувся до 

банку "Надра" з вимогою видати належні йому кошти. Банк відмовився видати 

гроші, мотивуючи відмову віком Симоненка В.І., якому на день звернення за 

коштами виповнилося лише 16 років 2 місяці. 

Симоненко В.І. наполягав на отриманні коштів, мотивуючи це тим, що 

він є неповнолітнім і має неповну цивільну дієздатність, тобто має право 

самостійно розпоряджатися належними йому коштами. 

Роз'ясніть обсяг неповної цивільної дієздатності. Чому банк відмовився 

видати належні Симоненку В.І. кошти. В якому разі Симоненко В.І. здатний 

отримати гроші, що знаходяться на його рахунку? 

Свою відповідь аргументуйте посиланнями на чинне цивільне 

законодавство України. 



 

Завдання   6 

 До суду і органів опіки та піклування надійшли заяви про встановлення 

опіки й піклування над такими особами: 

а) Носовим С.А., який досяг повноліття, але рішенням суду обмежений у 

цивільній дієздатності; 

б) Сіренком П.А., який має вік 12 років 6 місяців і позбавлений 

батьківського піклування; 

в) Петричем П.В., який судом визнаний недієздатним; 

г) Гвоздиком І.І., який має вік 10 років, але не позбавлений 

батьківського піклування; 

г) Зоряною С.І,  яка досягла віку 17 років і позбавлена батьківського 

піклування; 

д) Смертенко П.Є., який визнаний недієздатною особою, але рішення 

суду ще не набрало законної сили. 

Визначте, над якими особами повинні бути встановлені опіка або 

піклування. Який орган має право прийняти рішення про це? 

Свою відповідь аргументуйте посиланнями на чинне цивільне 

законодавство України. 

 

Завдання  7  

  Громадянин Сіренко П.Ю. за договором дарування передав своєму 

племіннику Артюху Н.О. холодильник, а також пообіцяв через деякий час 

подарувати автомобіль за умови, що племінник укладе шлюб найближчим часом. 

Договір дарування було укладено в усній формі, оскільки Сіренко П.Ю. 

повідомив Артюху Н.О., що і холодильник, і автомобіль належать до речей 

побутового призначення та не є нерухомістю. 

При даруванні холодильника Сіренко П.Ю. не повідомив про те, що 

холодильник перебуває в неробочому стані та потребує певного ремонту. 

Через три місяці Артюх И.О. уклав шлюб і звернувся до Сіренка П.Ю. за 

обіцяним автомобілем. Сіренко П.Ю. відмовився передати автомобіль, заявивши, 

що цей автомобіль йому ще потрібний на певний період часу. Артюх И.О. почав 

наполягати на своєму. Сіренко П.Ю. заявив, що обіцянка подарувати автомобіль 

взагалі не буде виконана, оскільки дарунок щодо автомобіля є нікчемним, оскільки 

виконаний він в усній формі. 

При підключенні холодильника Артюх И.О. встановив, що він 

непридатний до експлуатації, а тому звернувся до дарувальника за грошима для 

ремонту холодильника. Через місяць виявилося, що Сіренко П.Ю. подарував 

холодильник, який йому не належав, оскільки є власністю його підопічного - 

Романа. Сіренко П.Ю. заявив, що він є опікуном, а тому має право розпоряджатися 

майном свого підопічного. 

Артюх Н.О. звернувся з позовом до суду, в якому просив примусити 

Сіренка П.Ю. передати йому автомобіль, а також забрати холодильник, який він не 

мав права дарувати. Під час розгляду справи в суді Сіренко П.Ю. заявив, що він є 

опікуном і має право розпоряджатися майном підопічного. А що стосується 

автомобіля, то він не має змоги передати його, оскільки майновий стан його істотно 

погіршився. 



Виходячи з умов ситуації визначте таке: 

а) чи мав право Сіренко П.Ю. дарувати холодильник свого підопічного? 

б) чи мав право Артюх Н.О. вимагати гроші на ремонт холодильника, 

що не працює? 

в) чи мав право Артюх Н.О. наполягати на передачі йому обіцяного 

автомобіля? 

г) яке рішення має прийняти суд по позову Артюха Н.О.? 

Відповідь мотивуйте із посиланням на відповідні статті закону. 

 

Завдання   8 

 Громадянин Півник 1.С. найняв дачу у громадянина Сивка П.П.. В 

укладеному договорі строк найму був не встановлений. 

Через п'ять місяців Півник І.С. вирішив припинити найм дачі, не вказавши 

якоїсь поважної причини. Власник дачі Сивко П.П. заявив, що Півник І.С. повинен і 

надалі, не менше ніж один рік користуватися дачею і сплачувати відповідну плату 

за найм. Сивко П.П. пояснив це тим, що строк у договорі не визначений, і тому 

термін припинення договору встановлює наймодавець. 

Півник І.С. категорично відмовився володіти дачею ще сім місяців і 

заявив, що згідно з чинним законодавством він згоден сплачувати плату ще 

протягом трьох місяців. 

Що таке договір найму? Визначте правовий стан Півника І.С. і Сивка П.П. 

Поясніть, правомірні чи неправомірні вимоги наймодавця. Як повинен поводити 

себе наймач, якщо договір найму нерухомого майна не передбачає строк найму? 

Відповідаючи, посилайтеся на відповідні статті Цивільного кодексу 

України та інших законодавчих актів, що регулюють відносини найму. 

 

Завдання   9 

 ТОВ "Енергія" уклало договір перевезення вантажу з Укрзалізницею з м. 

Луганська до м. Львова. В указаний у договорі термін вантаж до одержувача у 

Львові не прибув. Затримка становила сім календарних днів. 

ТОВ "Енергія" звернулося з позовом до Луганського відділення 

Укрзалізниці, в якому просило господарський суд призначити штраф за 

прострочення доставки вантажу. Луганський обласний господарський суд 

прийняти позов відмовився. 

Що таке договір перевезення вантажу? За яких обставин сторони несуть 

цивільно-правову відповідальність? Поясніть, чому господарський суд не прийняв 

позов ТОВ "Енергія" до Укрзалізниці до розгляду.  В яких випадках позов 

вантажовідправника розглядається в господарському суді? Які дії має виконати 

ТОВ "Енергія" для того, щоб позов був прийнятий до розгляду? 

Відповіді мотивуйте із посиланням на відповідну норму закону. 

 

Завдання 10 

 До органу державної реєстрації актів цивільного стану подали заяву про 

реєстрацію шлюбу громадянин Петровець СП., 25 років, і громадянка Хілько 

О.М., 18 років. 

Через 20 днів Хілько О.М. дізналася, що Петровець СП. має сина п'яти 

років від попереднього шлюбу, про що він не поставив її до відома. З цієї причини 



Хілько О.М. відмовилася укладати шлюб з Петровцем С.П. 

Петровець СП. звернувся з вимогою відшкодувати йому всі матеріальні 

витрати на підготовку до реєстрації шлюбу та весілля (3540 грн.). Також він 

просив компенсувати йому моральну шкоду, мотивуючи це тим, що про відмову 

укласти з ним шлюб дізналися його родичі та близькі друзі. 

Що таке заручини? Чи повинна Хілько О.М. компенсувати своєму 

нареченому витрати на підготовку до шлюбу? Як бути з моральною шкодою для 

нареченого? 

Аргументуйте свою відповідь посиланнями на відповідні статті Сімейного 

кодексу України. 

 

Завдання  11 

 Громадяни Чиж І.С. та Іванова П.Й. вирішили укласти шлюб з одночасним 

укладенням шлюбного договору. Шлюбний договір уклали 10 травня 2005 р. Цим 

договором вони передбачили врегулювання між собою особистих, а також 

майнових відносин. Після реєстрації шлюбу, 15 червня 2005 р., Чиж І.С. та Іванова 

П.Й. доповнили шлюбний договір стосовно виховання своїх дітей. Дане 

доповнення вони просто додали до раніше укладеного шлюбного договору, що не 

був посвідчений нотаріально. 

Що таке шлюбний договір? З якою метою він укладається? 

Охарактеризуйте правомірність укладеного договору між Чижем І.С. та Івановою 

П.И. Чи є даний шлюбний договір чинним? Якщо ні, то чому? Що за змістом може 

бути включено до складу шлюбного договору? 

Відповідь поясніть за чинним сімейним законодавством. 

 

Завдання  12 

 Громадянка Кузьменко П.Р., яка не перебувала в зареєстрованому шлюбі з 

громадянином Руденком П.П., 26 жовтня 2005 року народила сина. Забрати його 

з пологового будинку Кузьменко П.Р. відмовилася, посилаючись на складні 

матеріальні умови та на незгоду батька, Руденка П.П. брати участь у вихованні 

дитини. 

До пологового будинку з проханням передати їм дитину на утримання та 

виховання звернулися батьки Кузьменко П.Р., мотивуючи свій крок 

відповідальністю за поведінку своєї дочки. 

У пологовому будинку вказали на необхідність належного оформлення 

прохання діда і баби дитини. 

Як мають діяти батьки громадянки Кузьменко П.Р. щоб отримати онука на 

виховання? Куди вони повинні насамперед звернутися, щоб оформити документи 

для отримання дитини з пологового будинку? 

Аргументуйте свій висновок за чинним сімейним законодавством. 

 

Завдання  13 

 До відділу кадрів підприємства із заявами про прийняття на роботу 

звернулися: 

1) Світланов П.К. - економістом (демобілізований із армії; до армії 

закінчив технікум); 

2) Левченко О.М. - учнем продавця (закінчила середню школу, вік - 16 



років 7 місяців); 

3) Малик О.Р. - експедитором (трудовий стаж - 9 років, інвалід III групи). 

Які існують гарантії при прийнятті на роботу? Які строки дії трудових 

договорів? Назвіть строк випробування при прийнятті на роботу. Перелічіть 

документи, які мають надати до відділу кадрів вищеназвані особи. 

Відповіді мотивуйте відповідною статтею КЗпП України. 

 

Завдання  14 

 Громадянка Сорокіна І.А. була прийнята на посаду керівника 

танцювального колективу центру дитячої творчості на період відпустки із 

вагітності, пологів і догляду за дитиною керівника цього колективу Поліщук Л.Б. 

строком на два роки. Після закінчення цього строку жодна зі сторін не наполягала 

на припиненні договору. Керівник Поліщук Л.Б. вийшла на роботу через три місяці 

після закінчення вищезазначеного строку, у результаті чого наказом працівниця 

Сорокіна І.А. була звільнена. Таке звільнення її не влаштовувало, і вона оскаржила 

його в районному суді з вимогою поновити її на роботі. 

Яке рішення має прийняти суд? Які підстави потрібні для такого 

звільнення? 

Відповіді обґрунтуйте відповідною статтею КЗпП України. 

 

Завдання 15 

 Громадянка Гуменюк Л.П. уклала трудовий договір із малим державним 

підприємством "Полісянка" 25 жовтня 2015 р. 

Згідно з договором вона повинна була розпочати роботу 1 листопада 

2015 p., але роботи не розпочала через тимчасову непрацездатність, яка настала 

через ускладнення протікання вагітності. 5 листопада директор підприємства 

скасував наказ про прийняття Гуменюк Л.П. на роботу. На її місце було прийнято 

Петренка М.Л. 20 листопада 2015 р. Гуменюк Л.П. принесла лікарняний листок і 

стала вимагати поновлення її на роботі. 

Чи правомірні дії директора? Чи має значення та обставина, що Гуменюк 

Л.П. вагітна? Де повинен бути розглянутий спір? 

Відповіді обґрунтуйте відповідною статтею КЗпП України. 

 

Завдання 16 

 На м'ясокомбінат були зараховані: Саливоненко І.А. комірницею, 

Борисук О.Т. - робітником, Усковець П.Д. – учнем у розробному цеху, Прокопчук 

С.Н. - майстром цеху. Причому у Саливоненко І.А. є дитина віком один рік, 

Борисук О.Т. навчається в 1 1  класі вечірньої школи, Усковцю П.Д. - 17 років. 

Як відбувається регулювання робочого часу в умовах п'ятиденного і 

шестиденного робочих тижнів? Якої тривалості повинен бути робочий час у 

кожної переліченої особи? Чи має право адміністрація використовувати цих 

громадян на роботах у три зміни? 

Відповіді аргументуйте із посиланням на відповідну статтею КЗпП 

України. 

 



Завдання  17 

 Учителька загальноосвітньої школи  (ЗОШ) № 48  м. Мукачева 

Сидоренко І.В. звернулася до комісії з трудових спорів із заявою, в якій вимагала 

розглянути питання про невиплату їй надбавок до заробітної плати за вислугу 

років. КТС відмовилася розглядати спір, посилаючись на те, що це не входить до 

її компетенції, і порадила Сидоренко І.В. звернутися до районного суду. Суд, у 

свою чергу, відмовив позивачці, посилаючись на те, що строк звернення по 

спорах перевищив три місяці. 

Дайте роз'яснення ситуації. Поясніть правомірність поведінки КТС і 

районного суду. 

 

Завдання  18 

 Чи підлягає кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом 

України особа, яка: 

а) є особою без громадянства; 

б) є іноземцем і займалася торгівлею українськими жінками з метою 

їхнього використання в порнобізнесі; 

в) є іноземцем, який разом зі злочинним угрупованням займався 

незаконним вивезенням дітей із території України; 

г) є особою без громадянства, котра не проживає постійно в Україні і 

займалася незаконним вивезенням дітей з її території із метою вилучення у них 

органів для трансплантації; 

ґ) є іноземцем, який тимчасово проживає на території України і 

займався експлуатацією дітей. 

Відповідь мотивуйте із посиланням на відповідні статті Кримінального 

кодексу. 

 

Завдання  19 

 Які з нижченазваних обставин виключають кримінальну 

відповідальність? 

1. Міліціонер застосував вогнепальну зброю проти групи молодих людей, 

які бігли за ним із металевими прутами і погрожували вбивством. У результаті 

пострілу було поранено  14-річного хлопця, а всі інші втекли. 

2. Працівник ДАІ пошкодив колесо автомобіля, що не зупинився на вимогу 

інспектора. 

3. 13-річний Сергій, який, захищаючи матір, ударив батька важким 

предметом, унаслідок чого той помер. 

4. Група 16-річних юнаків, які вирішили звести рахунки зі своїм 

однокласником, зустріли його в малолюдному місці та почали бити. Один із них 

ударив хлопця в скроню, від чого останній помер. Розбійник одразу ж побіг до 

найближчого відділення міліції, повідомив про трагедію і зізнався у скоєному, 

пояснивши при цьому, що він не хотів вбивати однокласника. 

Відповідь мотивуйте  відповідною статтею Кримінального кодексу. 

 



Завдання  20 

 Заповніть таблицю, визначивши, які з покарань є основними, а які - 

додатковими. 

 

Основні покарання Додаткові покарання 

 

а) позбавлення волі на певний строк; 

б) довічне позбавлення волі; 

в) штраф; 

г) арешт; 

ґ) позбавлення права обіймати певні посади; 

д) громадські роботи; 

є) позбавлення військового звання; 

 є) конфіскація майна; 

ж) виправні роботи; 

з) службові обмеження для військовослужбовців. 

 

Завдання  21 

 Громадянин Івченко Р.Л., який мав вищу медичну освіту, займався 

приватною медичною практикою. Ліцензії на цю діяльність він не мав. 

Деякий час Івченко Р.Л. лікував хворих через надання належної 

консультативної допомоги та призначення до вживання ліків. 

 З одним із його пацієнтів трапився тяжкий випадок: унаслідок вживання 

прописаних ліків хворий Роменко П.В. втратив здатність пересуватися та був 

частково паралізований. 

Поясніть правомірність чи неправомірність лікувальної діяльності Івченка 

Р.Л. Чи має він бути притягнутим до кримінальної відповідальності? Які вид і міра 

кримінальної відповідальності можуть бути застосовані судом до Івченка Р.Л.? 

Відповідь мотивуйте відповідною статтею закону. 

 

Завдання  22 

 15-річний Попов та 13-річний Вінниченко під час літніх канікул 

розвели   перед   будинком   Ванникова   вогнище,   від   якого   спалахнули 

паркан і господарські споруди. 

До приїзду пожежників вони були знищені полум’ям. За 

договором майнового страхування страхова компанія "Саламандра" 

відшкодувала потерпілому вартість знищеного майна у розмірі 25 тис. грн. і 

звернулася до суду з позовом про стягнення суми шкоди з батьків Попова і 

Вінниченка. Розглянувши справу, районний суд поклав відповідальність на 

батьків неповнолітніх солідарно. Зважаючи на матеріальне становище 

відповідачів, суд зменшив розмір відшкодування і стягнув з кожного на 

користь страхової компанії "Саламандра" по 3 тис. грн. 

Чи правильне рішення виніс суд? Хто і в якому розмірі повинен 

нести відповідальність за шкоду? 

Відповідь мотивуйте відповідною статтею Цивільного кодексу. 

 



Завдання   23 

 Марченко звернулася до суду з позовом про признання договору 

купівлі та продажу житлового будинку дійсним. У заяві підкреслено, що вона 

разом зі своїм чоловіком придбала у 2007 році у Бондаренко житловий 

будинок за 300 тис. грн. Договір не був нотаріально засвідчений, але був 

практично сторонами виконаний. Однак Бондаренко від належного 

оформлення угоди ухилилася і позов відхилила. 

Суд на основі показань свідків та ч. 2 ст. 220 Цивільного кодексу 

України позов задовольнив. 

Чи правильне рішення суду? Яке значення має форма угоди? Які 

докази допустимі при розв’язанні даного спору? 

 

Завдання  24 

  Завод   безалкогольних   напоїв   видав   А.  15   червня   2015   р. 

довіреність       без зазначення       строку  дії для       закупівлі       у 

сільгосппідприємстві 10 тонн помідорів по 15 тис. грн. за 1 т. У липні 2015 р 

тому ж представникові було доручено здійснити аналогічні дії без поновлення 

довіреності. Але через дощове літо А. тільки у вересні зміг закупити у 

фермерів 8 тонн помідорів за ціною 20 тис. грн. за 1 т. Завод відмовився 

отримувати і оплачувати вартість помідорів, мотивуючи свої  дії тим, що на 

цей час він їх вже закупив у інших виробників і за ціною значно нижчою. До 

того ж А. не має повноважень укладання угод з фермерами. 

Як    повинна    бути   вирішена    справа?    Зробіть  аргументований 

висновок із посиланням на відповідну статтю  Цивільного кодексу України. 

 

Завдання   25 

 К. домовився  з  бригадою  підрядчиків  про виконання  робіт щодо 

зведення будинку. У договір був включений пункт, згідно з яким позов до 

підрядчиків у разі порушення умов угоди може бути заявлено протягом 

одного року з часу прийняття замовником роботи.  

Чи допущено порушення юридичних норм, що реґулюють позовну 

давність? Зробіть аргументований висновок із посиланням на відповідну статтю  

Цивільного кодексу України. 

 

Завдання   26 

 К. звернувся до юридичної консультації з таким питанням:  У 

магазині вій купив кольоровий телевізор. Але через гри місяці після покупки 

цей телевізор згорів. При цьому громадянину була завдана шкода у розмір 

4500 грн. (згоріли меблі та речі, які були у кімнаті). К. звернувся до заводу-

виробника з вимогою про компенсацію збитків. 

Однак завод цих вимог не визнав через те, що він з К. у 

договірних відносинах не перебуває і тому збитки компенсувати не має наміру. 

Як   потрібно   вирішити   цей   спір?   Які   особливості   виникнення-

цивільних прав і обов’язків   у даному випадку?    

Відповідь мотивуйте  із посиланням на відповідну статтю закону. 

 



Завдання   27 

 Акимова, 62 роки, під час прийняття  на роботу до лікарні 

санітаркою заявила, що не може написати заяви. Інспектор відділу кадрів 

лікарні звернулася до керівника цього відділу за поясненням: чи слід при 

оформленні Акимової на роботу занести її в протокол, чи попросити іншого 

працівника написати заяву замість Акимової, чи в такому випадку можна 

укласти трудовий договір в усній формі й обійтися без заяви. 

Як  оформляється  укладення  трудового  договору? Чи  можливе 

укладення   договору   в   усній   формі?   Чи   слід   видавати   наказ   про 

прийняття на роботу працівника? Як слід зробити у випадку, вказаному  у 

задачі ? 

Відповідь мотивуйте відповідною статтею КЗпП України. 

 

Завдання   28 

 Бутекко  звернувся  5  січня   2015  р.   з  письмовою  заявою  до 

керівника  райпромкомбінату, де  працював  табельником,  з  проханням 

звільнити   його   з   роботи,   оскільки   він   має   намір   перейти   на   інше 

підприємство, де йому запропонували посаду бухгалтера. 25 березня було 

видано наказ про звільнення Бутенка за власним бажанням (стаття 38  

КЗпП України). Бутенко оскаржив звільнення у КТС і пояснив, що в січні у 

нього дійсно була можливість піти на іншу роботу, а зараз такої можливості 

вже немає.  

Який порядок звільнення за власним бажанням. Чи будуть 

задоволені вимоги Бутенка? 

Відповідь мотивуйте відповідною статтею КЗпП України. 

 

Завдання   29 

 Слюсар-інструментальник Гринько у зв’язку з виробничою 

необхідністю був переведений на один місяць слюсарем-ремонтником. З таким 

переведенням Гринько не погодився, а тому прийшов на своє постійне місце 

роботи, але не був до роботи допущений. Керівник вважав, що Гринько 

повинен працювати слюсарем-ремонтником. Гринько пішов додому, а 

наступного дня за згодою профкому його було звільнено з роботи за прогул. 

Він звернувся до районного суду з позовом про поновлення на роботі, бо 

вважав, що перевести на іншу роботу можна тільки за згодою робітника. 

Що таке прогул? Чи має право керівник не допускати Гринька до 

роботи?  Як повинен вирішити цю справу суд? 

Відповідь мотивуйте із посиланням на відповідну статтю  КЗпП України. 

   

Завдання  30 

 Водій Матвійчук та експедитор Галкіна 25 листопада 2015 р. 

перевозили для гуртожитку заводу партію телевізорів. Телевізори кількістю 

23 штуки були навантажені на автомашину вантажниками заводу-виробника 

під наглядом Галкіної. По дорозі до гуртожитку машина Матвійчука одним 

колесом потрапила у глибоку вибоїну. 

Мотузок, яким були зв’язані телевізори, від сильного струсу 

тріснув. Один телевізор розбився. У зв’язку з цим заводу була завдана шкода 



на суму 10000 грн. Власник заводу звернувся до суду з позовом на 

Матвійчука і Галкіну про стягнення з них суми для покриття завданої шкоди 

солідарно. 

Чи правильно поступив власник заводу? Які умови виникнення 

матеріальної відповідальності? Яке рішення повинен винести суд?  

 Відповідь мотивуйте із посиланням на відповідну статтю  КЗпП 

України. 


