
Шановні студенти ! 

*Примітка – питання семінарського заняття опрацьовуються шляхом написання рефератів, 

створення презентацій, підбір тематичних відеосюжетів (на вибір студента). Виконана робота 

надсилається електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com. 

        Опрацювати питання, які винесені на семінарське заняття в залежності від 

обраного вами рівня:  для задовільного рівня достатньо просто відповіді на будь-яке з питань 

викладених в плані семінарського заняття; для достатнього та високого рівня вам необхідно: 

виконати реферат по одній з запропонованих тем, презентацію (що відповідає класичним вимогам та 

містить не менше 10 слайдів – не враховуючи титульного) або підібрати тематичний відеосюжет. 

З метою перевірки рівня знань та засвоєння матеріалу студенти повинні пройти тестування   

 Домашнє завдання активне 

Завдання необхідно виконати до  4 листопада 10:00 ред. Повідомте учням 

Код доступу 2284900 

Попросіть учнів використати цей код, 

відкривши посилання 

join.naurok.ua 

Або надішліть посилання учням: https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2284900  

  
 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4 

з дисципліни «Правознавство» 

Тема: Загальні засади трудового права. Оплата праці, дисциплінарна і матеріальна 

відповідальність 

 

Мета заняття:  

навчальна: закріпити теоретичні знання з приводу визначення понять «трудове право» його предмет 

та джерела, «трудові правовідносини», «колективного договору», «оплата праці», «заробітна плата», 

«дисципліна праці», «догана»  та їх характеристика. 

виховна: сприяти формуванню правових знань, правової культури та правової свідомості студентів 

як особистостей та майбутніх фахівців. 

План 

1. Поняття та підстави виникнення і припинення трудових правовідносин. 

2. Поняття “оплата праці” і “заробітна плата”. Тарифна система. 

3. Порядок і строки виплати заробітної плати. 

4. Дисциплінарна відповідальність працівників, винесення догани та її оформлення. 

5. Поняття “матеріальна відповідальність працівників”, її підстави, умови та види. 

6. Поняття колективного договору, його зміст і порядок дії. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Охарактеризуйте тарифну систему. 

2. Визначте порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. 

3. Проаналізуйте гарантійні і компенсаційні виплати визначені чинним трудовим законодавством.   

Ключові поняття: 

«трудове право» його предмет та джерела, «трудові правовідносини», «колективного договору», 

«оплата праці», «заробітна плата», «дисципліна праці», «догана»  та їх характеристика. 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

1 Дайте визначення трудовому праву. 

2 Назвіть джерела трудового права. 

3 Проаналізуйте підстави виникнення трудових правовідносин. 

4 Хто є сторонами трудових правовідносин? 

5 Назвіть сторони колективного договору. 

6 Проаналізуйте види відповідальності у трудовому законодавстві. 

7 Охарактеризуйте структуру заробітної плати. 

Методичні рекомендації 
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 При підготовці відповіді на 1 питання необхідно пригадати, що трудові відносини — 

відносини, що формуються між працівником і власником чи уповноваженим ним органом (ро-

ботодавцем) і ґрунтуються на змісті трудового договору, породжують сукупність юридичних прав і 

обов'язків сторін, закріплених у трудовому законодавстві, правилах внутрішнього трудового 

розпорядку і колективному договорі, посадових інструкціях тощо. 

Трудові правовідносини виникають на підставі певних юридичних фактів і регулюють сукупність 

суспільних відносин, що стосуються трудового договору (контракту), з приводу роботи працівника 

на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, а також щодо виробничого навчання, 

підвищення кваліфікації, охорони праці тощо. 

    При підготовці відповіді на  2  питання слід звернути увагу на те, що заробітна плата (оплата 

праці) у розумінні Закону України "Про оплату праці", – це винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу. 

Структура заробітної плати складається з наступних її видів: 

 основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці 

(норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді 

тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

 додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 

винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням 

виробничих завдань і функцій. 

 інших заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за 

підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках 

грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного 

законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 
     Важливе місце в регулюванні заробітної плати України займає тарифна система оплати 
праці, яка виступає як сукупність взаємопов'язаних елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, 
схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик. Тарифна система 
використовується для розподілу робіт і працівників залежно від складності роботи та 
кваліфікації працівника за розрядами тарифної сітки і є основою формування та регулювання 
заробітної плати. 
       Тарифною системою передбачені дві форми оплати праці — відрядна і почасова, які 
включають ряд систем для різних організаційно-технічних умов виробництва. Відрядна форма 
оплати праці включає такі її системи: пряму відрядну, непряму відрядну, відрядно-преміальну, 
відрядно-прогресивну, акордну оплату праці тощо. 
    При підготовці відповіді на 3 питання необхідно ознайомитись із статтею 115 КЗпП яка 

встановлено, що заробітна плата виплачується пpацівникам регулярно в робочі днi y строки, 

встановлені колективним договором aбо нормативним актом роботодавця, пoгодженим з виборним 

органом пeрвинної профспілкової організації чи iншим уповноваженим нa представництво трудовим 

колективом oрганом (a в разі відсутності тaких органів — представниками, обраними i 

упoвноваженими трудовим колективом), aле не рідше двох разів нa місяць через проміжок чaсу, що 

не перeвищує шiстнадцяти календарних днів, тa не пізніше семи днiв після закінчення періоду, зa 

який здiйснюється виплата. 

       Отже, виплачувати зарплату працівникам авансом один раз на місяць не можна. Можна 

виплачувати більше двох разів (наприклад: щодня, один раз на тиждень або кожні 10 днів тощо). У 

випадку якщо день виплати заробітної плати збігається зі святковим, неробочим або вихідним днем, 

заробітна плата виплачується напередодні. Виплата заробітної плати здійснюється за фактично 

відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць. 

     При підготовці відповіді на 4 питання необхідно пам’ятати, що одним із видів юридичної 

відповідальності є дисциплінарна відповідальність. У сфері використання найманої праці вона 

полягає в обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, давати звіт перед 

роботодавцем за свої протиправні винні дії та понести дисциплінарні стягнення, передбачені 

нормами трудового права.Під вчиненням дисциплінарного проступку мається на увазі невиконання 

чи неналежне виконання працівником з його вини обов’язків, покладених на нього законодавством, 

колективним договором, трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

якщо за ці діяння не передбачається кримінальна відповідальність. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80


Дисциплінарна відповідальність, як і будь-яка інша юридична відповідальність, має 

примусовий характер. Він полягає в тому, що стосовно працівника, який вчинив дисциплінарний 

проступок, роботодавцем можуть уживатися заходи примусового впливу, примусова санкція, яка 

спричиняє для порушника певні негативні наслідки. Застосування в установленому порядку догани 

до порушника трудової дисципліни та доведення про це до відома всього особового складу 

підприємства певною мірою чинить моральний вплив і на інших працівників, виробляє в їхній 

свідомості почуття невідворотності покарання за скоєний дисциплінарний проступок та спонукає їх 

не допускати порушень трудової дисципліни. Таким чином догана як дисциплінарне стягнення, крім 

іншого, виконує виховну та профілактичну (попереджувальну) функції. 

Догана, на відміну від інших видів дисциплінарного стягнення, зокрема звільнення, є 

найбільш універсальним і може застосовуватися до будь-якої категорії працівників. Її застосовують і 

до тих працівників, на яких поширюються статути, положення та інші акти законодавства про 

дисципліну. Догана може застосовуватися за будь-який вчинений дисциплінарний проступок, навіть 

коли за такий проступок законодавство надає роботодавцеві право застосувати до працівника більш 

суворе дисциплінарне стягнення, серед них дисциплінарне звільнення, зокрема за вчинення 

працівником прогулу, появу на роботі в стані алкогольного сп’яніння, грубе порушення керівником 

підприємства своїх трудових обов’язків тощо. 

   При підготовці відповіді на  5 питання необхідно пригадати, що матеріальна 

відповідальність становить собою обов’язок однієї сторони трудового договору - працівника або 

власника відшкодувати іншій стороні шкоду, у встановленому законом порядку, заподіяну внаслідок 

винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків. Таким 

чином, суб’єктами матеріальної відповідальності є працівник і роботодавець. 

Як вже підкреслювалося, працівник повинен дбайливо ставитися до майна власника, а 

власник зобов’язав створювати працівникам умови для збереження майна та забезпечити здорові та 

нешкідливі умови праці. Невиконання чи неналежне виконання таких обов’язків, якщо внаслідок 

цього було заподіяно матеріальну шкоду і є підставою для матеріальної відповідальності. 

Причому, матеріальна відповідальність відрізняється від майнової відповідальності, яка 

передбачається нормами цивільного права. Як відомо, у цивільному праві діє принцип повного 

відшкодування завданих збитків, що передбачає також відшкодування отриманих доходів та 

упущеної вигоди. У трудовому праві відшкодуванню підлягає лише пряма дійсна шкода і, як 

правило, в обмеженому розмірі. 

 Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству (ст. 

130 КЗпП). Умовами настання матеріальної відповідальності працівника є (ці умови повинні 

виконуватись одночасно): 

1) порушення працівником покладених на нього трудових обов’язків; 

2) нанесення прямої дійсної шкоди; 

3) вина в діях або бездіяльності працівника; 

4) прямий причинний зв’язок між протиправною та винною дією чи бездіяльністю працівника та 

шкодою, яка настала. 

   При підготовці відповіді на 6 питання варто згадати, що згідно зі ст. 10 Закону "Про 

колективні договори і угоди" колективний договір укладають на основі чинного законодавства, 

прийнятих сторонами зобов'язань щодо трудових і соціально-економічних відносин і узгоджених 

інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів (роботодавців). 

Колективний договір — це локальний нормативно-правовий акт, що регулює трудові та соціально-

економічні відносини між власником і працівниками підприємства. Відповідно до Закону та п. 7 ст. 

65 ГК України колективний договір укладається на підприємствах незалежно від форми власності та 

господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи. У Законі не 

визначено мінімальну граничну кількість найманих працівників на підприємстві, за якої має бути 

укладено колективний договір. 

Колективний договір укладають не лише на виробничих підприємствах, а й у бюджетних 

установах, закладах освіти, охорони здоров'я, органах виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Трудові колективи на загальних зборах (конференції) уповноважують профком або 

інший орган представляти свої інтереси у процесі підготовки колективного договору. 
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