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Модуль І. Загальнотеоретичні положення трудового права. Правовідносини у трудовому праві. 

Основи реалізації права на працю 

 

Тема 1. Трудове право як галузь у системі права України 

Семінарське заняття № 1 
Питання для обговорення: 

1. Становлення і розвиток трудового права. 

2. Поняття та предмет трудового права. 

3. Метод правового регулювання трудових відносин та його ознаки.  

4. Поняття та співвідношення системи трудового права і системи трудового законодавства. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Якими є основні етапи становлення і розвитку трудового права? 

2. Які суспільні відносини складають предмет трудового права? 

3. Яка сфера дії трудового права? Праця яких суб’єктів регулююється трудовим правом? 

4. Якими є ознаки та особливості методу правового регулювання трудових правовідносин? 

5. Які основні функції трудового права? 

6. Що собою являє система трудового законодавства? 

7. Якими є структурні елементи системи трудового права? 

8. Як співвідносяться система трудового права і трудового законодавства? 

9. Яке місце займає трудове право у національній системі права України? Охарактеризуйте 

взаємозв’язок трудового права з іншими галузями системи права України (конституційним, 

цивільним, адміністративним, правом соціального забезпечення). 

10. Якими є тенденції розвитку трудового права у сучасних умовах? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 21, 22, 61-67, 94, 98, 100, 107-111, 115. 

 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці 

Семінарське заняття № 2 
Питання для обговорення: 

1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці та способи впливу міжнародних норм на 

національне трудове законодавство 

2. Міжнародна організація праці (МОП): мета створення, завдання, структура та компетенція. 

3. Форми правових актів, які приймаються МОП. 

4. Європейські міжнародні акти у сфері захисту соціальних прав людини. 

5. Засоби імплементації міжнародних трудових норм у трудове право України. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Охарактеризуйте та надайте класифікацію універсальних та регіональних джерел міжнародно-

правового регулювання. 

2. Якою була мета створення Міжнародної організації праці (МОП)? 

3. Якою є структура МОП? 

4. Які основні завдання МОП? 

5. Охарактеризуйте компетенцію МОП. 

6. Якими є форми правових актів, що приймаються МОП? 

7. Який порядок прийняття конвенцій та рекомендації МОП? 

8. Охарактеризуйте зміст та значення Декларації МОП про основоположні принципи і права у 

сфері праці 1998 р.  

9. Якими є основні європейські міжнародні акти у сфері захисту соціальних прав людини? 

10. Які засоби імплементації міжнародних трудових норм у трудове право України? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 56-60, 61-67, 100, 107-111. 

. 
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Тема 6. Правовий статус профспілок. Участь працівників в управлінні організаціями 

Семінарське заняття № 3 

Питання для обговорення: 

1. Профспілкові органи як суб’єкти трудового права. Порядок утворення, легалізація та припинення 

діяльності профспілок. 

2. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві. 

3. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Основні функції та повноваження трудових 

колективів. 

4. Співвідношення прав профспілок і повноважень трудових колективів. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Охарактеризуйте профспілкові органи як суб’єкти трудового права. 

2. Дайте характеристику законодавства про профспілки. 

3. Якими є особливості правового статусу профспілок порівняно з іншими громадськими 

організаціями? 

4. Який порядок утворення, легалізації та припинення діяльності профспілок?  

5. Якими є права й обов’язки профспілок та їх об’єднань відповідно до Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»? 

6. Якою є система гарантій діяльності профспілок? 

7. Якими є повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на 

підприємстві? 

8. Якими є основні функції та повноваження трудового колективу? 

9. Якими є види трудових колективів? 

10. Як співвідносяться права профспілок і повноваження трудових колективів? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 18, 19, 51, 61-67, 100, 105, 107-111, 114. 

 

 

Тема 7. Правовий статус організацій роботодавців 

Семінарське заняття № 4 

Питання для обговорення: 

1. Право роботодавців на об’єднання. Мета та завдання діяльності організацій роботодавців. 

2. Порядок створення та припинення діяльності організацій роботодавців. 

3. Повноваження роботодавців та їх організацій у колективно-договірному регулюванні.  

4. Права та обов’язки роботодавців та їхніх об’єднань щодо захисту прав своїх членів.  

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Якими є мета та завдання організацій роботодавців та їх об’єднань у соціально-трудовій 

сфері? 

2. Дайте характеристику законодавства про організації роботодавців та їх об’єднань. 

3. Який порядок створення діяльності організацій роботодавців? 

4. Який порядок припинення діяльності організацій роботодавців? 

5. Які повноваження роботодавців та їх організацій у колективно-договірному регулюванні? 

6. Які права роботодавців та їх об’єднань щодо захисту прав і законних інтересів своїх членів? 

7. Охарактеризуйте участь організації роботодавців та їх об’єднань у веденні колективних 

переговорів і укладенні колективних угод. 

8. Охарактеризуйте участь організації роботодавців та їх об’єднань у соціальному партнерстві. 

9. Чи беруть участь організації роботодавців в управлінні фондами соціального страхуваня? 

10. Чи беруть участь організації роботодавців у вирішенні колективних трудових спорів 

(конфліктів)? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 14, 61-67, 100, 105, 107-111, 114. 
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Тема 8. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 

Семінарське заняття № 5 

Питання для обговорення: 

1. Принципи, мета та основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення. 

2. Державна служба зайнятості, її структура, завдання та функції. 

3. Поняття та порядок працевлаштування громадян. 

4. Правовий статус безробітного. 

5. Види забезпечення на випадок безробіття. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Як співвідносяться між собою поняття зайнятість і працевлаштування? 

2. Якими є принципи, мета та основні напрями державної політики у сфері зайнятості 

населення? 

3. Які категорії зайнятого населення всановлює законодавство? 

4. Для яких категорій громадян встановлено особливі гарантії при втраті роботи? 

5. Яка компетенція Державної служби зайнятості? 

6. Які права та обов’язки встановлено для підприємств, установ та організацій у сфері 

зайнятості? 

7. Який порядок працевлаштування громадян? 

8. Які особи можуть бути визнані безробітними? 

9. Охарактеризуйте правовий статус безробітного. 

10. Які соціальні виплати передбачені для безробітних та членів їх сімей? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 8, 9. 36, 61-67, 100, 107-111. 

 

 

Тема 10. Колективні договори та угоди 

Семінарське заняття № 6 

Питання для обговорення: 

1. Поняття, юридична природа та значення колективного договору.  

2. Зміст колективного договору. 

3. Порядок ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів. 

4. Колективні угоди: поняття і сторони, порядок укладення. 

5. Контроль за виконанням колективних договорів і угод та відповідальність за їх порушення і 

невиконання.  

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Дайте загальну характеристику законодавства про колективні договори і угоди. 

2. Як співвідносяться трудове законодавство і колективний договір, колективна угода та 

трудовий договір? 

3. Визначте поняття колективних договорів і угод, їх роль у регулюванні соціально-трудових 

відносин. 

4. Охарактеризуйте зміст колективного договору. 

5. Охарактеризуйте особливості змісту колективної угоди. 

6. Якою є сфера укладення колективних договорів та угод? 

7. Якою є сфера дії колективних договорів та угод? 

8. Назвіть сторони колективних договорів та угод, їх представників. 

9. Яким є порядок ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів? 

10. Які особливості укладення колективних угод? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 12, 18, 19, 50, 61-67, 100, 107-111. 
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Модуль ІІ. Трудовий договір. Основні умови праці як об’єкт правового регулювання 

Тема 12. Види трудового договору 

Семінарське заняття № 7 

Питання для обговорення: 

1. Строковий та безстроковий трудовий договір: поняття, співвідношення. 

2. Контракт як особлива форма трудового договору. Сфера застосування контракту. 

3. Трудовий договір про сумісництво та трудовий договір про суміщення професій і посад. 

4. Трудовий договір з роботодавцем-фізичною особою. 

5. Трудовий договір з працівником-мігрантом. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Який порядок укладення безстрокового трудового договору? 

2. Який порядок укладення строкового трудового договору? 

3. Охарактеризуйте особливості укладення трудового договору з державними службовцями. 

4. Який порядок укладення трудового договору з молодим спеціалістом? 

5. У чому полягають особливості укладення трудового договору з надомником? 

6. Які особливості укладення трудового договору з працівником, який приймається за 

конкурсом? 

7. Дайте визначення контракту та його змісту? 

8. Як визначається сфера укладення контракту? 

9. Визначте особливості трудового договору про сумісництво. 

10. Визначте особливості трудового договору про суміщення професій і посад. 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 10, 28, 38, 61-67, 73-75, 95, 100, 107-111, 113. 

 

 

Тема 13. Зміна умов трудового договору 

Семінарське заняття №8  

Питання для обговорення: 

1. Поняття та види переведення на іншу роботу. 

2. Переміщення на інше робоче місце. 

3. Зміна істотних умов праці. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Які види зміни умов трудового договору передбачені статтею 32 КЗпП України? 

2. Охарактеризуйте сутність переведення на іншу роботу. 

3. Які розрізняють види переведення на іншу роботу? 

4. Який порядок тимчасових переведень на іншу роботу? 

5. Який порядок переведення на іншу роботу з ініціативи працівника? 

6. Який порядок переведення на легшу роботу за станом здоров’я? 

7. Яке важливе положення передбачено Конституцією України, що змінило застосування 

статей 31, 33, 34 КЗпП України? 

8. Охарактеризуйте переміщення на інше робоче місце. 

9. У чому полягає відмінність переведення від переміщення? 

10. Який порядок проведення зміни істотних умов праці? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 61-67, 73-75, 95, 100, 107-111. 

 

 

Тема14. Припинення трудового договору 

Семінарське заняття № 9 
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Питання для обговорення: 

1. Загальні підстави припинення трудового логовору, їх класифікація.  

2. Розірвання з ініціативи працівника трудового договору, укладеного на невизначений строк.  

3. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника. 

4. Загальні та додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого органу. 

5. Розірвання трудового договору з ініціативи органів, які не є сторонами трудового договору. 

6. Порядок оформлення звільнення працівників і проведення розрахунку. Вихідна допомога. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Які загальні підстави припинення трудового логовору? 

2. Охарактеризуйте порядок розірвання з ініціативи працівника трудового договору, укладеного 

на невизначений строк. 

3. У чому полягають особливості розірвання строкового трудового договору з ініціативи 

працівника? 

4. Які загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого органу? 

5. Які додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого органу? 

6. Який порядок звільнення працівників з ініціативи власника і третіх осіб? 

7. Яка різниця між припиненням трудового договору і відстороненням працівника від роботи? 

8. Які обов’язки роботодавця при звільненні працівника? 

9. Який порядок оформлення звільнення працівника? 

10. Який порядок проведення розрахунку з працівником при звільненні? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 61-67, 73-75, 95, 100, 102, 103, 107-111. 

 

 

Тема 15. Правове регулювання робочого часу 

Семінарське заняття № 10 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та види робочого часу.  

2. Режими робочого часу і порядок їх встановлення. Види режимів робочого часу. 

3. Поняття та види обліку робочого часу. 

4. Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Сформулюйте поняття робочого часу. 

2. Які види робочого часу встановлено законодавством? 

3. У чому полягає відмінність між нормальним, скороченим та неповним робочим часом? 

4. Які режими робочого часу передбачені законодавством? 

5. Охарактеризуйте основні елементи гнучкого робочого часу? 

6. Чим характеризується ненормований робочий час і для яких категорій працівників він може 

встановлюватись? 

7. У чому полягає сутність підсумованого обліку робочого часу? 

8. У яких випадках допускається застосування надурочних робіт? 

9. Який порядок застосування надурочних робіт? 

10. Які категорії працівників забороняється залучати до надурочних робіт? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 27, 61-67, 100, 107-111. 

 

 

Тема 16. Правове регулювання часу відпочинку 
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Семінарське заняття № 11 

Питання для обговорення: 

1. Поняття і види часу відпочинку.  

2. Щорічна основна відпустка і порядок її надання.  

3. Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання.  

4. Порядок надання відпусток.  

5. Порядок оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки.  

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Сформулюйте поняття часу відпочинку. 

2. Які види часу відпочинку? 

3. Які перерви протягом робочого дня встановлено законодавством? 

4. Яким чином компенсується робота у вихідні дні? 

5. Назвіть святкові та неробочі дні, визначені КЗпП України. 

6. Які види відпусток передбачено законодавством України? 

7. Коли у працівника виникає право на щорічну відпустку повної тривалості? 

8. Який порядок надання щорічної основної та додаткової відпусток? 

9. Який порядок надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням? 

10. Який порядок оплати відпусток? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 7, 33, 34, 61-67, 100, 107-111. 

 

 

Тема 17. Оплата праці 

Семінарське заняття № 12 

Питання для обговорення: 

1. Поняття, функції і принципи оплати праці. Методи правового регулювання оплати праці.  

2. Поняття та структура заробітної плати. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-

правовими договорами, гарантійних і компенсаційних виплат.  

3. Тарифна система оплати праці та її елементи.  

4. Організація оплати праці на підприємстві.  

5. Порядок виплати заробітної плати.  

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Розкрийте поняття заробітної плати, її відмінність від винагороди за цивільно-правовими 

договорами. 

2. Які сфери регулювання заробітної плати?  

3. Якою є структура заробітної плати? 

4. Охарактеризуйте організацію оплати праці на підприємствах. 

5. Що собою являє тарифна система? Якими є елементи тарифної системи? 

6. Як оплачується праця при відхиленні від встановлених нормальних умов праці? 

7. Який порядок виплати заробітної плати?  

8. Як обмежуються утримання із заробітної плати? 

9. Як індексується заробітна плата? 

10. У яких випадках передбачено компенсацію заробітної плати? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 11, 13, 29, 53, 61-67, 70, 100, 101, 107-111. 

 

 

Модуль ІІІ. Юридична відповідальність у трудовому праві. Забезпечення й захист прав 

та інтересів суб’єктів трудового права 

 

Тема 19. Трудова дисципліна 
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Семінарське заняття № 13 

Питання для обговорення: 

1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.  

2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.  

3. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору. 

4. Заохочення за успіхи в роботі:поняття, підстави, види та порядок застосування.  

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Дайте визначення поняття та розкрийте зміст дисципліни праці. 

2. У чому полягає значення дисципліни праці, її роль у ринковій економіці? 

3. Які методи забезпечення дисципліни праці встановлено законодавством? 

4. Якими нормативно-правовими актами регулюється внутрішній трудовий розпорядок? 

5. Який порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку конкретного 

підприємства? 

6. Якими є основні трудові обов’язки працівника? 

7. Якими є основні трудові обов’язки роботодавця? 

8. Визначте поняття і підстави заохочення? 

9. Які види заохочення застосовуються до працівників? 

10. Який порядок застосування заохочень? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 48, 61-67, 80, 93, 100, 107-111, 112. 

 

Тема 21. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 

Семінарське заняття № 14 

Питання для обговорення: 

1. Правова природа матеріальної відповідальності, її відмінність від цивільно-правової 

відповідальності.  

2. Підстава і умови притягнення до матеріальної відповідальності.  

3. Обмежена матеріальна відповідальність працівників. 

4. Повна матеріальна відповідальність працівників. 

5. Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником, та порядок її відшкодування.  

6. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові.  

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Визначте поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору. 

2. У чому полягає відмінність матеріальної відповідальності за трудовим правом від цивільно-

правової відповідальності? 

3. Що є підставою матеріальної відповідальності? 

4. Які умови притягнення до матеріальної відповідальності? 

5. Що собою являє колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників? 

6. Що спільного і що особливого є у матеріальній відповідальності працівника і роботодавця? 

7. Які особливості укладення між працівником і власником письмового договору про повну 

матеріальну відповідальність?  

8. Які види матеріальної відповідальності працівників встановлено законодавством? 

9. Який порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником роботодавцю? 

10. Охарактеризуйте випадки матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну 

працівникові.  

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 6, 30, 32, 39, 49, 55, 61-67, 71, 93, 100, 107-111. 

 

 

Тема 23. Особливості правового регулювання праці жінок, молоді та осіб зі зниженою 

працездатністю 
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Семінарське заняття № 15 

Питання для обговорення: 

1. Обмеження та заборони при використанні праці жінок.  

2. Особливості використання праці жінок, стан яких пов’язаний з материнством, охорона 

материнства в Україні.  

3. Правове регулювання праці молоді.  

4. Поняття та охорона праці осіб зі зниженою працездатністю (інвалідів, пенсіонерів, ветеранів 

війни та праці).  

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Дайте загальну характеристику законодавства про охорону праці жінок, молоді та осіб зі 

зниженою працездатністю 

2. Які обмеження та заборони встановлені законодавством про працю при використанні праці 

жінок? 

3. На яких роботах забороняється застосування праці жінок? 

4. Якими є особливості використання праці жінок, стан яких пов’язаний з материнством. 

5. Який порядок надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами? 

6. Який порядок надання відпустки по догляду за дитиною? 

7. Які пільги і гарантії встановлені трудовим законодавством для неповнолітніх? 

8. До яких робіт забороняється залучати неповнолітніх? 

9. Які пільги і гарантії встановлені трудовим законодавством для осіб зі зниженою 

працездатністю? 

10. Які спеціальні гарантії щодо забезпечення інвалідів робочими місцями встановлено Законом 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 15, 16, 20, 31, 61-67, 100, 107-111. 

 

 

Тема 24. Індивідуальні трудові спори 

Семінарське заняття № 16 

Питання для обговорення: 

1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення. Принципи розгляду трудових спорів. 

2. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах.  

3. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.  

4. Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій працівників (суддів, прокурорсько-

слідчих працівників).  

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Дайте визначення трудового спору.  

2. Які види трудових спорів? 

3. Які причини виникнення трудових спорів? 

4. Охарактеризуйте принципи розгляду трудових спорів. 

5. Дайте визначення індивідуального трудового спору.  

6. Визначте момент виникнення індивідуального трудового спору. 

7. Який порядок створення комісії з трудових спорів (КТС)? 

8. Який порядок розгляду трудових спорів у комісії по трудових спорах? 

9. Які трудові спори підвідомчі суду? 

10. Якими є особливості розгляду трудових спорів деяких категорій працівників (суддів, 

прокурорсько-слідчих працівників)?  

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 54, 61-67, 76, 100, 107-111. 
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Тема 25. Колективні трудові спори 

Семінарське заняття № 17 

Питання для обговорення: 

1. Поняття колективних трудових спорів (конфліктів), їх предмет та сторони.  

2. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирною комісією, за участю 

незалежного посередника.  

3. Порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем.  

4. Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).  

5. Судовий розгляд колективного трудового спору. 

 

Питання для самоконтролю знань студентів: 

1. Дайте визначення колективного трудового спору (конфлікту).  

2. Охарактеризуйте предмет колективних трудових спорів (конфліктів). 

3. Який порядок формування вимог найманих працівників? 

4. Який порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирною комісією? 

5. Який порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) трудовим арбітражем? 

6. Який правовий статус незалежного посередника? 

7. Які завдання та повноваження Національної служби посередництва і примирення? 

8. Як реалізується право на страйк в Україні? 

9. Які юридичні наслідки законного і незаконного страйку? 

10. У яких випадках застосовується судовий розгляд колективного трудового спору (конфлікту)? 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 17, 18, 26, 40, 41, 43, 54, 61-67, 76, 100, 106, 107-111. 
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