
 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  5 
Дисципліна: Трудове право. 

Тема дисципліни: Трудовий договір 

Тема заняття: Зміна умов трудового договору. 

Мета: 

навчальна: навчити студентів правильно здійснювати переведення та переміщення  

працівника, давати правову оцінку зміні  істотних умов праці, оформляти відповідні накази. 

виховна: формувати творче правове мислення, правову грамотність, свідомість, культуру. 

Методичне забезпечення: 

1. Кодекс Законів про працю України. 

2. Збірник “Трудові правовідносини”. – К.: Сплайн. 

Хід заняття: 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань. Питання: 

а) проаналізуйте переведення на іншу роботу та зміну істотних умов праці; 

б) роз’ясніть у чому суть тимчасового переведення на іншу роботу, не обумовлену 

трудовим договором;  

в) проаналізуйте тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою. 

3. Вирішення ситуацій. 

 

Ситуація 1.  

 У зв’язку з складною ситуацією на ринку, зменшенням попиту, хлібобулочні вироби 

приватної хлібопекарні “Спокуса”, погано  реалізувались, тому власник прийняв рішення про 

зменшення кількості робочих днів на тиждень (всього 3 дні на тиждень) і відповідно зменшення 

оплати праці. 

 Про це рішення власник повідомив на зборах працівникам і впровадив  ці зміни через 2 

дні. 

 Проаналізуйте  ситуацію з правової точки зору.  

1. Які умови трудового договору належать до основних? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Чи правильно поступив власник?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Які права мають працівники? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Ситуація 2.  

 У зв’язку з реорганізацією приватного підприємства магазину “Вогник”, продавець ІІ 

категорії Ломакін П.Г. без його згоди був переведений тимчасово на роботу в інший  магазин 

ТзОВ “Самара” продавцем І категорії (з 10 березня) із заробітною платою на 400 грн. вище 

попередньої. Дайте відповіді на питання: 

1. Чи є правомірними дії власника підприємства у даному випадку? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. На який строк може бути здійснено переведення? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Чи може власник перевести працівника на іншу постійну роботу на тому ж 

підприємстві? 



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Складіть наказ власника про переведення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуація 3.  

 У зв’язку з стихійним лихом у м. Мукачеве, Лебеденка А.С., електрозварювальника 

складального цеху меблевої фабрики було переведено електрозварювальником будівельної 

бригади “Мукачевеміськбуд”. 

1. Чи можливе таке переведення? Чи потрібна згода Лебеденка А.С.? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Який максимально допустимий строк переведення? Яка оплата праці? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. В яких випадках таке переведення було б неможливе? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ситуація 4.  

 Скласти накази про: 

1. Переведення Гречанової  С.П. за її згодою заступником начальника відділу  маркетингу з 

1 березня, звільнивши її з посади спеціаліста 1 категорії того ж відділу, з окладом згідно 

зі штатним розкладом (ПАТ “Львівський холодокомбінат”); 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Переміщення Григор’єва С.Р., монтажника радіоапаратури цеху № 5 ПАТ “Маяк”, у 

експериментальний цех у межах спеціальності, обумовленої трудовим договором, за  

тим же  графіком роботи без зміни вимог оплати (за його заявою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Домашнє завдання: 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити лекційний матеріал. 

 

       Викладач: О.М. Шиян. 

 


