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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Трудо-
ве право» для студентів спеціальності 081мб1 «Право» освітнього 
ступеня молодший бакалавр з права 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної 

навчальної дисципліни: «Юридична деонтологія», «Теорія 
держави і права», «Конституційне право» 

- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є 
базовою: «Цивільне процесуальне право» 

2. Кількість кредитів ЄКТС (4) 
3. Кількість модулів: денна – 2; заочна – 2  
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану  

варіативна 
5. Курс: денна – 2, заочна – 2 
6. Семестр: денна – 3, заочна – 3 
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: – загальна кіль-

кість: 1 семестр 120, 2 семестр – 
  – лекції: 1 семестр 34, 2 семестр – 
  – семінарські заняття: 1 семестр 30, 2 семестр – 
  – самостійна робота: 1 семестр 56, 2 семестри –  
  – вид підсумкового контролю: 1 семестр екзамен, 2 семестр – 
8. Кількість годин: заочна форма навчання, годин: 1 семестр 120, 

2 семестр – 
  – лекції: 1 семестр 4, 2 семестр –  
  – практичні заняття: 1 семестр 2 (6

набір 2020
), 2 семестр – 

  – самостійна робота: 1 семестр 114 (110
набір 2020

), 2 семестр – 
  – вид підсумкового контролю: 1 семестр екзамен, 2 семестр –  

 



Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати на-
вчання з навчальної дисципліни 

 
Мета навчальної дисципліни «Трудове право» полягає у засвоєнні 

студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання трудо-
вих та тісно пов’язаних з ними відносин; набутті практичних навичок 
застосування правових норм, що регламентують ці відносини; форму-
ванні правосвідомості і правової культури. 

 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Трудо-

ве право» є: 
– ознайомлення студентів із системою чинного трудового 

законодавства, норми якого регулюють індивідуальні та колективні 
трудові відносини;  

– вироблення навичок роботи з нормативними актами, вміння 
вирішувати практичні ситуації у сфері правового регулювання 
трудових правовідносин. 

 
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчан-
ня 
№ 
з/п 

Компетентності, якими 
повинен оволодіти  

студент 

Програмні результати  
навчання 

Загальні компетентності 
1. Здатність до усного та пи-

сьмового спілкування дер-
жавною мовою. 
 

Вільно спілкуватися державною 
як усно, так і письмово, правиль-
но вживаючи правничу терміно-
логію. 

2. Здатність до спілкування 
другою (іноземною) мо-
вою. 

Спілкуватися іноземною мовою 

як усно, так і письмово, правиль-

но вживаючи правничу терміно-

логію. 
3. Здатність до навчання з 

деяким ступенем автономії. 
Використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для повно-
го та всебічного встановлення 
певних обставин.  

4. Здатність до пошуку, обро-
бки та аналізу інформації з 
різних джерел, у тому числі 
з використанням сучасних 
технологій і баз даних. 

Вільно використовувати для про-
фесійної діяльності доступні ін-
формаційні технології і бази да-
них; демонструвати вміння 
користуватися комп’ютерними 
програмами, необхідними у про-
фесійній діяльності. 



5. Уміння планувати та орга-
нізовувати професійну дія-
льність, зокрема раціона-
льно розподіляти час. 

Складати та узгоджувати план 
власного дослідження і самостій-
но збирати матеріали за визначе-
ними джерелами. 

6. Знання і розуміння предме-
тної області, розуміння 
професії та її базових етич-
них стандартів, здатність 
діяти на їх основі. 

Давати короткий висновок щодо 
окремих фактичних обставин 
(даних) з достатньою обґрунтова-
ністю. 

7. Здатність до абстрактного 
й аналітичного, критичного 
мислення; здатність гене-
рувати нові ідеї. 

Проводити збір і інтегрований 
аналіз матеріалів з різних джерел. 
 

8. Здатність застосовувати 
знання на практиці у стан-
дартних та окремих неста-
ндартних ситуаціях. 

Формулювати власні обґрунтова-
ні судження на основі аналізу 
відомої проблеми. Оцінювати 
недоліки і переваги аргументів.  

9. Здатність до аналізу, конт-
ролю та оцінювання влас-
ної роботи та роботи інших 
осіб у професійному кон-
тексті. 

Самостійно визначати ті обстави-
ни, у з’ясуванні яких потрібна 
допомога, і діяти відповідно до 
отриманих рекомендацій.  
 

10. Здатність знаходити творчі 
рішення або відповіді на 
чітко визначені та абстрак-
тні проблеми на основі 
ідентифікації та застосу-

вання даних. 

Здійснювати аналіз суспільних 
процесів у контексті аналізованої 
проблеми і демонструвати власне 
бачення шляхів її розв’язання. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1. Знання основ теорії права. Здатність застосовувати знання з 

основ теорії права при тлумаченні 
природи правових явищ у сфері 
трудових відносин. 

2. Знання і розуміння ретро-
спективи формування пра-
вових та державних інсти-
тутів. 

Пояснювати природу та зміст 
основних правових інститутів та 
процедур національного права. 

3. Повага до честі і гідності 
людини як найвищої соціа-
льної цінності, розуміння їх 
правової природи. 

Виявляти повагу до честі і гіднос-
ті людини як найвищої соціальної 
цінності, демонструвати розумін-
ня соціального призначення тру-
дового права. 

4. Знання і розуміння міжна-
родних стандартів прав 

Демонструвати знання і розумін-
ня основних міжнародних та єв-



людини, їх закріплення у 
законодавстві України. 

ропейських стандартів трудових 
прав, їх значення для реформу-
вання національного трудового 
законодавства. 

5. Здатність застосовувати 
знання завдань, принципів і 
доктрин національного 
права, а також змісту пра-
вових інститутів, щонай-
менше з таких галузей пра-
ва, як конституційне право, 
адміністративне право, 
цивільне і цивільне проце-
суальне право, кримінальне 
і кримінальне процесуаль-
не право. 

Демонструвати необхідні знання 
та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і 
норм фундаментальних галузей 
права. 
 

6. Здатність до застосування 
норм матеріального і про-
цесуального права при мо-
делюванні правових ситуа-
цій, окремих процедур. 

Виявляти навички реалізації та 
застосування матеріальних, про-
цесуальних та процедурних норм 
у сфері трудового права. 

7. Здатність кваліфіковано 
застосовувати нормативно-
правові акти, реалізовувати 
норми права у конкретних 
сферах професійної діяль-
ності та самостійно розро-
бляти юридичні документи. 

Готувати проекти необхідних 
актів застосування права відпові-
дно до правового висновку, зроб-
леного у різних правових ситуаці-
ях. 

8. Здатність вільно володіти 
юридичною термінологією 
та основами юридичної 
техніки. 

Визначати вагомість та перекон-
ливість аргументів в оцінці зазда-
легідь невідомих умов та обста-
вин. 

9. Здатність юридично прави-
льно кваліфікувати факти 
та обставини. 

Визначати належні та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. 

10. Здатність аналізувати пра-

вові проблеми та формува-

ти правові позиції, здійс-

нювати публічні виступи, 

брати участь у дискусіях з 

правових питань. 

Демонструвати здатність аналізу-
вати правові проблеми у сфері 
трудових відносин та формувати 
правові позиції. 

11. Здатність до консультуван-
ня з правових питань, зок-

Надавати консультації щодо мо-
жливих способів захисту прав та 



рема, можливих способів 
захисту прав та інтересів 
клієнтів, відповідно до ви-
мог професійної етики, 
належного дотримання 
норм щодо нерозголошен-
ня персональних даних та 
конфіденційної інформації. 

інтересів клієнтів у різних право-
вих ситуаціях. 
 

12. Здатність до логічного, 

критичного та системного 

аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань 

у професійній діяльності. 

Застосовувати набуті знання у 
різних правових ситуаціях, виок-
ремлювати юридично значущі 
факти і формувати обґрунтовані 
правові висновки. 

13. Навички самостійної робо-

ти над різноманітними іс-

торико-правовими текста-

ми, документальним 

матеріалом, наочністю. 

Застосовувати навички самостій-
ного опанування різноманітного 
історико-правового матеріалу. 

14. Здатність до аналізу актів 
законодавства та судової 
практики, практики діяль-
ності інститутів публічної 
влади. 

Аналізувати, аргументувати, 
приймати рішення при 
розв’язанні практичних задач та 
проблем у професійній діяльнос-
ті, відповідати за прийняті рішен-

ня. 



Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою Ви-

щого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», протокол від «___» _______________ 2020 року 

№ ___. 
 
Програмний зміст навчальної дисципліни 

 
Модуль 1.  

Загальна частина трудового права 
Розділ І. Загальнотеоретичні положення трудового права 

 
Тема 1. Трудове право як галузь у системі права України 
Становлення і розвиток трудового права. 
Поняття трудового права як самостійної галузі права. Предмет пра-

вового регулювання трудового права. Загальна характеристика суспі-
льних вiдносин, які складають предмет трудового права.  

Метод правового регулювання трудових відносин та його ознаки. 
Державно-нормативний метод правового регулювання. Локально-
договірний метод. Єдність і диференціація трудового права. 

Функції трудового права. Зміст соціальної, захисної та виробничої 
функцій трудового права. 

Місце трудового права в національній системi права України. Вза-
ємозв’язок і розмежування трудового права з іншими галузями систе-
ми права України (конституційним, цивільним, адміністративним, 
правом соціального забезпечення). 

Система трудового права. Загальна та Особлива частини трудового 
права. Інститути трудового права. Співвідношення системи трудового 
права і системи трудового законодавства. 

Предмет і система науки трудового права. Значення науки трудово-
го права в реформуванні трудового законодавства. 

Тенденції розвитку трудового права у сучасних умовах. Адаптація 
трудового законодавства України до принципів міжнародного та єв-
ропейського трудового права. 

Система і основні завдання навчальної дисципліни «Трудове пра-
во». 

 
Тема 2. Джерела трудового права 
Поняття джерел трудового права України, форми їх вираження. 

Класифікація джерел трудового права.  
Конституція України як основне джерело трудового права. Закони 

та підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел трудового 
права. Систематизація трудового законодавства України.  

Акти соціального партнерства як джерела трудового права.  



Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості. 
Роль професійних спілок і трудових колективів у галузі правового 
регулювання праці. 

Значення рішень Конституційного Суду України та керівних 
роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для однакового засто-
сування усіма підприємствами, установами, організаціями та судови-
ми органами чинного законодавства про працю. 

Дія нормативно-правових актів, які є джерелами трудового права, у 
часі, просторі та за категоріями працівників. 

Основні напрями реформування трудового законодавства. 
Міжнародно-правові акти про працю як джерела трудового права.  
 
Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці 
Поняття міжнародно-правового регулювання праці та способи 

впливу міжнародних норм на національне трудове законодавство. 
Універсальні та регіональні джерела міжнародно-правового регулю-
вання: класифікація й загальна характеристика. 

Мета створення Міжнародної організації праці (МОП), її основні 
завдання, структура і компетенція. Статут МОП. Щорічні конференції 
МОП. Адміністративна Рада. Міжнародне Бюро праці (МБП) та його 
відділення. Комітети Міжнародного Бюро праці. Видавнича діяльність 
МБП.  

Форми правових актів, що приймаються МОП. Порядок прийняття 
конвенцій та рекомендацій. Ратифікація конвенцій державами-
членами МОП. Сфера застосування конвенцій МОП. Загальна харак-
теристика конвенцій і рекомендацій МОП з питань основних прав 
людини, зайнятості, соціальної політики, регулювання питань праці, 
колективних трудових відносин, умов праці, праці жінок, дітей і підлі-
тків, осіб похилого віку. Декларація МОП про основоположні прин-
ципи і права у сфері праці 1998 р.: зміст і значення. 

Європейські міжнародні акти щодо захисту соціальних прав люди-
ни. Акти Ради Європи і Європейського Союзу. Європейська соціальна 
хартія (переглянута) (Рада Європи, 1961 р., 1996 р.). Хартія основних 
прав Європейського Союзу (ЄС, 2000 р.). 

Двосторонні договори України з іншими державами про працевла-
штування і соціальний захист працівників. 

Вплив міжнародного та європейського трудового права на розвиток 
трудового права України. Засоби імплементації міжнародних трудо-
вих норм у трудове право України. Угода про асоціацію між Украї-
ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (2014 р.) 

 
Тема 4. Принципи трудового права України 



Поняття і значення принципів трудового права. Класифікація 
принципів трудового права.  

Співвідношення основних принципів з принципами окремих інсти-
тутів трудового права. Співвідношення принципів і норм права. 

Зміст і конкретизація основних принципів трудового права. Прин-
цип забезпечення права на працю. Принцип захисту прав людини у 
сфері застосування праці. Принцип свободи праці й свободи трудово-
го договору. Принцип заборони примусової праці. Принцип рівності 
прав і можливостей та заборони дискримінації у сфері праці. Принцип 
сприяння. Принцип свободи об’єднання.  

Зміст і конкретизація принципів окремих інститутів трудового пра-
ва. Принципи інституту зайнятості та працевлаштування. Принципи 
інституту трудового договору. Принципи інститутів робочого часу та 
часу відпочинку. Принципи інституту оплати праці. Принципи інсти-
туту дисципліни праці. Принципи інституту охорони праці. 

 
Розділ ІІ. Правовідносини у трудовому праві 

 
Тема 5. Трудові правовідносини 
Поняття та особливості трудових правовідносин. Ознаки трудових 

правовідносин. Види трудових правовідносин і підстави їх класифіка-
ції. Поняття і особливості індивідуальних трудових правовідносин. 
Поняття і особливості колективних трудових правовідносин, їх спів-
відношення з індивідуальними трудовими правовідносинами. Органі-
заційно-управлінські відносини. Соціально-партнерські правовідноси-
ни. Відносини щодо зайнятості та працевлаштування. Відносини щодо 
професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки 
кадрів. Відносини щодо нагляду та контролю за додержанням трудо-
вого законодавства.  

Структура трудових правовідносин. Матеріальний та юридичний 
зміст трудових правовідносин. Об’єкт трудових правовідносин. 
Суб’єкти трудового права та трудових правовідносин. Працівники і 
роботодавці як суб’єкти індивідуальних трудових правовідносин. 
Трудова правосуб’єктність працівника: виникнення, зміст, припинен-
ня, випадки обмеження. Трудова правосуб’єктність роботодавця. 
Суб’єкти колективних трудових правовідносин. Державні органи як 
суб’єкти трудових правовідносин. 

Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідно-
син. Поняття та види юридичних фактів. 

 
Тема 6. Правовий статус профспілок. Участь працівників в 

управлінні організаціями 
Профспілкові органи як суб’єкти трудового права. Правове поло-

ження профспілок. Основні функції та права профспілок. Загальна 



характеристика законодавства про профспілки. Порядок утворення, 
легалізація та припинення діяльності профспілок. Права, гарантії та 
обов’язки профспілок, їх об’єднань відповідно Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності». Повноваження 
виборного органу первинної профспілкової організації на підприємст-
ві. Відповідальність профспілок. 

Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Основні функції та 
повноваження трудових колективів. Форми участі працівників в 
управлінні підприємством, установою, організацією. Органи трудово-
го колективу: порядок створення, повноваження. 

Співвідношення прав профспілок і повноважень трудових колекти-
вів. 

 
Тема 7. Правовий статус організацій роботодавців 
Поняття організацій роботодавців та їх об’єднань. Право роботода-

вців на об’єднання. Мета та завдання діяльності організацій роботода-
вців. Законодавство України про правовий статус організацій робото-
давців. Принципи створення та діяльності організацій роботодавців та 
їх об’єднань. Порядок створення та припинення діяльності організацій 
роботодавців. Повноваження роботодавців та їх організацій у колек-
тивно-договірному регулюванні. Права та обов’язки роботодавців та 
їхніх об’єднань щодо захисту прав своїх членів.  

 
Розділ ІІІ. Основи реалізації права на працю 

 
Тема 8. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 
Поняття зайнятості. Право громадян на зайнятість. Державні гаран-

тії у сфері зайнятості населення. Право особи на вибір місця, виду 
діяльності та роду занять. Право особи на професійну орієнтацію та 
професійне навчання. Право особи на соціальний захист у разі настан-
ня безробіття. Право особи на трудову діяльність за кордоном. Право 
особи на захист від проявів дискримінації у сфері зайнятості населен-
ня. Право особи на доступ до інформації у сфері зайнятості населення. 
Право особи на захист прав у сфері зайнятості населення. 

Принципи, мета та основні напрями державної політики у сфері за-
йнятості населення. Заходи щодо сприяння зайнятості населення, їх 
зміст. Професійна орієнтація та професійне навчання незайнятих гро-
мадян. Стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на ство-
рення нових робочих місць та працевлаштування безробітних. Ство-
рення умов для самозайнятості населення та підтримка 
підприємницької ініціативи. Сприяння забезпеченню молоді першим 
робочим місцем та запровадження стимулів для стажування молоді, 
яка навчається. Сприяння зайнятості інвалідів. Забезпечення участі 



безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового 
характеру. 

Органи, що забезпечують формування та реалізацію державної по-
літики у сфері зайнятості населення.  

Поняття та порядок працевлаштування громадян. Здійснення Дер-
жавною службою зайнятості України реєстрації безробітних та веден-
ня обліку осіб, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні. 
Діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посеред-
ництва у працевлаштуванні. Застосування праці іноземців та осіб без 
громадянства в Україні. 

Правовий статус безробітного. Порядок набуття статусу безробіт-
ного. Права та обов’язки зареєстрованих безробітних. Особливі гаран-
тії для окремих категорій безробітних, які втратили роботу у зв’язку зі 
змінами в організації виробництва і праці. Підходяща робота для без-
робітного. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття 
та соціальні послуги. Види забезпечення на випадок безробіття. До-
помога по частковому безробіттю. Припинення реєстрації безробітно-
го. 

 
Тема 9. Правові засади соціального діалогу 
Соціальний діалог як механізм реалізації соціального партнерства. 

Законодавство України про соціальний діалог. Основні принципи со-
ціального діалогу. Рівні та сторони соціального діалогу. Форми здійс-
нення соціального діалогу.  

Органи соціального діалогу. Національна тристороння соціально-
економічна рада: завдання, функції. права, склад, порядок створення 
та організація діяльності. Територіальні, галузеві (міжгалузеві) три-
сторонні (двосторонні) соціально-економічні ради, інші тристоронні 
органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо): повноваження та 
організація роботи.  

 
Тема 10. Колективні договори та угоди 
Поняття, юридична природа та значення колективного договору. 

Правові підстави й умови укладення колективного договору. Сторони 
колективного договору. Строк чинності колективного договору. Сфе-
ра укладення колективного договору. 

Зміст колективного договору. Права та обов’язки сторін колектив-
ного договору. Нормативні та зобов’язальні положення колективного 
договору. Недійсність умов колективного договору. 

Порядок ведення колективних переговорів та укладення колектив-
них договорів. Учасники колективних переговорів, їх права та 
обов’язки. Гарантії та компенсації на період переговорів. Підготовка 
проекту колективного договору. Порядок вирішення розбіжностей під 
час ведення колективних переговорів. Підписання колективного дого-



вору. Реєстрація колективного договору. Внесення змін і доповнень до 
колективного договору. 

Колективні угоди: поняття і сторони. Генеральні, галузеві (міжга-
лузеві) та регіональні угоди, сфера їхньої дії та зміст. Порядок укла-
дання й зміни угод. Реєстрація колективних угод. Внесення змін і до-
повнень до колективних угод. 

Контроль за виконанням колективних договорів і угод та відпові-
дальність за їх порушення і невиконання.  

 
Модуль 2.  

Особлива частина трудового права 
 

Розділ ІV. Трудовий договір 
 

Тема 11. Поняття трудового договору та порядок його укладен-
ня 

Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового до-
говору від суміжних цивільно-правових договорів, які пов’язані з пра-
цею (підряду, доручення, авторського та ін.). Сторони трудового дого-
вору. Зміст трудового договору. Нормативні та погоджувальні умови 
трудового договору. Необхідні та факультативні умови трудового 
договору. Недійсність умов трудового договору, які погіршують ста-
новище працівників порівняно з вимогами чинного законодавства про 
працю.  

Строк трудового договору. Письмова й усна форми трудового до-
говору. Випадки додержання обов’язкової письмової форми трудового 
договору. 

Юридичні гарантії при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті 
на роботу неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей, ін-
валідів та інших категорій громадян. Обмеження при прийнятті на 
роботу. Вимоги, які висуваються щодо віку і стану здоров’я працівни-
ків. 

Порядок укладення трудового договору. Документи, що надаються 
при укладенні трудового договору. Загальні вимоги при обробці пер-
сональних даних працівника і гарантії їхнього захисту. Випробування 
при прийнятті на роботу. Строк випробування. Результати випробу-
вання. 

 
Тема 12. Види трудового договору 
Безстроковий трудовий договір. Строковий трудовий договір. Тру-

довий договір про тимчасову роботу. Трудовий договір про сезонну 
роботу. 

Контракт як особлива форма трудового договору. Сфера застосу-
вання контракту. Порядок укладання контракту з керівником держав-



ного підприємства. Порядок укладання контракту при прийнятті (на-
йманні) на роботу працівника. 

Трудовий договір про сумісництво. Трудовий договір про сумі-
щення професій і посад. Трудовий договір про тимчасове заступницт-
во керівника підприємства. Трудовий договір з працівником про тим-
часове виконання обов’язків за вакантною посадою. 

Трудовий договір про надомну роботу Трудовий договір з молодим 
спеціалістом. Трудовий договір з державним службовцем. Трудовий 
договір з роботодавцем-фізичною особою. Трудовий договір праців-
ника, що приймається за конкурсом. Трудовий договір з працівником-
мігрантом. 

 
Тема 13. Зміна умов трудового договору 
Поняття зміни умов праці та її організаційно-правові форми. 
Поняття переведення на іншу роботу, види переведень. Постійні та 

тимчасові переведення. Переведення у разі виробничої потреби та 
простою. Переведення на легшу роботу за станом здоров’я. 

Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від переве-
дення.  

Зміна істотних умов праці. 
 
Тема14. Припинення трудового договору 
Поняття припинення та розірвання трудового договору, їх розме-

жування. Загальні підстави припинення трудового договору, їх класи-
фікація.  

Припинення трудового договору за підставами, у яких присутня 
взаємна воля сторін. 

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

Загальні та додаткові підстави розірвання трудового договору з іні-
ціативи власника або уповноваженого органу. Порядок розірвання 
трудового договору з ініціативи роботодавця. Поняття відсторонення 
від роботи і його відмінність від розірвання трудового договору.  

Розірвання трудового договору з ініціативи органів, які не є сторо-
нами трудового договору. 

Припинення трудового договору у зв’язку з порушенням правил 
прийняття на роботу. 

Порядок оформлення звільнення працівників і проведення розра-
хунку. Вихідна допомога. 

Правові наслідки незаконного звільнення. 
 
Розділ V. Основні умови праці як об’єкт правового регулюван-

ня 



 
Тема 15. Правове регулювання робочого часу 
Поняття та види робочого часу. Правові нормативи робочого часу. 

Поняття та види робочого дня, робочої зміни та робочого тижня. Нор-
мальна тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого ча-
су. Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих 
днів. Тривалість роботи в нічний час. Неповний робочий час. 

Режими робочого часу і порядок їх встановлення. Види режимів 
робочого часу. Режим змінної роботи. Вахтовий метод організації 
робіт. Гнучкий графік роботи. Режим роботи з розподілом робочого 
часу на частини (роздроблений робочий день). Режим ненормованого 
робочого дня.  

Поняття обліку робочого часу. Поденний та підсумований облік 
робочого часу. 

Робота понад встановлену тривалість робочого дня. Поняття наду-
рочних робіт і порядок їх застосування. Обмеження надурочних робіт 
і заборона залучення до них окремих категорій працюючих. Граничні 
норми застосування надурочних робіт. Порядок одержання дозволу 
для проведення надурочних робіт. Чергування.  

 
Тема 16. Правове регулювання часу відпочинку 
Право працівників на відпочинок і його гарантії. Поняття і види ча-

су відпочинку. Перерви протягом робочого дня, зміни. Вихідні дні. 
Особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих підп-
риємствах і в організаціях, що займаються обслуговуванням населен-
ня. Святкові та неробочі дні. Винятковий порядок залучення до робо-
ти у вихідні, святкові та неробочі дні. 

Поняття і види відпусток. Щорічна основна відпустка і порядок її 
надання. Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання. До-
даткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Відпустка 
для підготовки та участі в змаганнях. Соціальні відпустки. Відпустки 
без збереження заробітної плати. 

Порядок надання відпусток. Графіки відпусток. Обчислення стажу 
роботи, що дає право на щорічну відпустку. Перенесення щорічної 
відпустки. Право на щорічну відпустку у разі переведення працівника 
на інше місце роботи. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкли-
кання з відпустки.  

Порядок оплати відпусток. Грошова компенсація за невикористані 
щорічні відпустки.  

 
Тема 12. Оплата праці 
Поняття, функції і принципи оплати праці. Методи правового регу-

лювання оплати праці. Державне регулювання оплати праці. Договір-
не регулювання оплати праці. Державні соціальні стандарти й гарантії 



у сфері оплати праці. Мінімальна заробітна плата: поняття, функції, 
умови визначення її розміру. Порядок встановлення і перегляду роз-
міру мінімальної заробітної плати. 

Поняття заробітної плати. Відмінність заробітної плати від винаго-
род за цивільно-правовими договорами, гарантійних і компенсаційних 
виплат. Структура заробітної плати. Основна та додаткова частини 
заробітної плати. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Тарифна система оплати праці та її елементи: тарифні сітки, тари-
фні ставки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характе-
ристики (довідники).  

Організація оплати праці на підприємстві. Нормування праці. Види 
норм праці: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, 
норми чисельності. Системи оплати праці та їх види. Відрядна систе-
ма оплати праці. Погодинна система оплати праці. Оплата праці при 
відхиленні від умов, передбачених тарифами.  

Порядок виплати заробітної плати. Форми виплати заробітної пла-
ти. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Порядок 
обчислення середньої заробітної плати. Індексація заробітної плати. 
Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку із затримкою 
термінів її виплати. Відрахування із заробітної плати. Обмеження від-
рахувань від заробітної плати.  

Поняття гарантійних виплат. Види гарантійних виплат. Гарантійні 
доплати, їхні види. Поняття компенсаційних виплат. Види компенса-
ційних виплат.  

 
Тема 18. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації 

працівників 
Правові питання організації виробничого навчання, перекваліфіка-

ції або навчання інших професій. 
Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на ви-

робництві.  
Пільги для працівників, які навчаються без відриву від виробницт-

ва в середніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та 
аспірантурі. Пільги працівникам, допущеним до вступних іспитів у 
вищі навчальні заклади. 

 
Розділ VІ. Юридична відповідальність у трудовому праві 

 
Тема 19. Трудова дисципліна 
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Правове 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правила внутріш-
нього трудового розпорядку: типові, галузеві, локальні. Структура та 
зміст правил внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положен-



ня про дисципліну. Основні трудові обов’язки сторін трудового дого-
вору. 

Система стимулювання праці за трудовим правом. Заохочення за 
успіхи в роботі: поняття, підстави, види та порядок застосування. Зао-
хочення за особливі трудові заслуги. Державні нагороди. 

 
Тема 20. Дисциплінарна відповідальність 
Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни та 

її види. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність. Кри-
терії розмежування загальної та спеціальної дисциплінарної відпові-
дальності. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної 
відповідальності та його елементи. Дисциплінарні стягнення: порядок 
їх застосування, оскарження і зняття. 

Додаткові заходи правового впливу, що можуть застосовуватись до 
порушників трудової дисципліни. Заходи громадського впливу. Пов-
новаження трудових колективів, профспілкових комітетів у забезпе-
ченні трудової дисципліни. 

 
Тема 21. Матеріальна відповідальність сторін трудового дого-

вору 
Поняття та функції матеріальної відповідальності. Правова природа 

матеріальної відповідальності, її відмінність від цивільно-правової 
відповідальності.  

Підстава і умови притягнення до матеріальної відповідальності. 
Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповіда-
льності та його елементи. Випадки, що виключають матеріальну від-
повідальність працівників. 

Види матеріальної відповідальності працівників. Обмежена матері-
альна відповідальність та її випадки. Повна матеріальна відповідаль-
ність та її випадки. Поняття, зміст і порядок укладення договору про 
повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Колективна (бри-
гадна) матеріальна відповідальність працівників. Поняття, зміст і по-
рядок укладення договору про повну колективну (бригадну) матеріа-
льну відповідальність. 

Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності. 
Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником, та порядок її ві-
дшкодування. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні 
розміру відшкодування. Порядок покриття шкоди. 

Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну пра-
цівникові.  

 
Розділ VІІ. Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів 

трудового права 
 



Тема 22. Правове забезпечення охорони праці  
Поняття і зміст охорони праці. Конституційне право працівників на 

належні, безпечні й здорові умови праці. Гарантії прав громадян на 
охорону праці під час укладання трудового договору та під час робо-
ти.  

Організація охорони праці на виробництві. Державне управління 
охороною праці. Нормативно-правові акти з охорони праці. Обов’язки 
роботодавця щодо забезпечення функціонування системи управління 
охороною праці на підприємстві. Функції служби охорони праці. 
Участь трудових колективів і профспілок у регулюванні охорони пра-
ці. Комісія з питань охорони праці підприємства. Регулювання охоро-
ни праці у колективному договорі, угоді.  

Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці. На-
вчання з питань охорони праці. Види інструктажу. Обов’язкові меди-
чні огляди працівників певних категорій. Спеціальні правила охорони 
здоров’я на важких, небезпечних і шкідливих роботах.  

Порядок розслідування і обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій, що пов’язані з виробництвом. Загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання. Відшкодування шкоди, 
заподіяної працівникові каліцтвом або іншим пошкодженням здо-
ров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків. 

 
Тема 23. Особливості правового регулювання праці жінок, мо-

лоді та осіб зі зниженою працездатністю 
Рівноправність жінок у сфері трудових відносин. Обмеження та за-

борони при використанні праці жінок. Роботи, на яких забороняється 
праця жінок. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей 
жінками. Обмеження залучення вагітних жінок і жінок, які мають ді-
тей віком до трьох років, до надурочних робіт, робіт у вихідні дні та 
направлення у відрядження. Особливості використання праці жінок, 
стан яких пов’язаний з материнством, охорона материнства в Україні. 
Надання соціальних відпусток: у зв’язку з вагітністю та пологами, для 
догляду за дитиною, додаткової оплачуваної відпустки.  

Правове регулювання праці молоді. Гарантії при прийнятті на ро-
боту та звільненні. Права неповнолітніх у трудових відносинах. Вік, з 
якого допускається прийняття на роботу. Порядок розірвання трудо-
вого договору з неповнолітніми. Роботи, на яких забороняється вико-
ристовувати працю неповнолітніх. Граничні норми піднімання і пере-
міщення важких речей неповнолітніми. Особливості нормування та 
оплати праці молоді. Особливості регулювання робочого часу та часу 
відпочинку неповнолітніх.  

Поняття та охорона праці осіб зі зниженою працездатністю (інвалі-
дів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці). Особливості регулювання 



праці осіб зі зниженою працездатністю. Працевлаштування інвалідів, 
умови праці та робочі місця для інвалідів.  

 
Тема 24. Індивідуальні трудові спори 
Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення. Принци-

пи розгляду трудових спорів. 
Загальний, судовий та особливий порядок вирішення індивідуаль-

них трудових спорів: Органи, які розглядають індивідуальні трудові 
спори. Комісії по трудових спорах, їх організація і компетенція. Поря-
док і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах. 
Порядок прийняття, оскарження і виконання рішення комісії по тру-
дових спорах. 

Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Трудо-
ві спори, що підлягають безпосередньому розглядові у судах. Строки 
звернення до суду за вирішенням трудових спорів. Обмеження пово-
роту виконання рішень з трудових спорів. 

Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій працівни-
ків (суддів, прокурорсько-слідчих працівників).  

 
Тема 25. Колективні трудові спори 
Поняття колективних трудових спорів (конфліктів), їх предмет та 

сторони. Порядок примирних процедур розв’язання колективних тру-
дових спорів. Правове положення незалежного посередника. Правове 
положення Національної служби посередництва і примирення. При-
мирна комісія, її склад і компетенція. Трудовий арбітраж, його склад і 
компетенція.  

Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 
примирною комісією, за участю незалежного посередника. Порядок 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбі-
тражем.  

Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів). Право на страйк та його реалізація. Порядок оголошення 
страйку. Визнання страйку незаконним у судовому порядку й правові 
наслідки такого рішення. Випадки, за яких забороняється проведення 
страйку. Правові наслідки законного та незаконного страйку. Гарантії 
та правове становище працівників у зв’язку з проведенням страйку. 

Судовий розгляд колективного трудового спору. 
 
Тема 26. Нагляд і контроль за додержанням трудового законо-

давства 
Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства, їх по-

няття та відмінності.  
Органи, що здійснюють державний нагляд і контроль за додержан-

ням законодавства про працю. Повноваження Державної служби 



України з питань праці. Громадський контроль за додержанням зако-
нодавства про працю. Завдання виборних органів первинних профспі-
лкових організацій підприємств, установ, організацій та уповноваже-
них представників профспілок щодо здійснення громадського 
контролю за додержанням законодавства про працю. 

Органи, що здійснюють державний нагляд за охороною праці. 
Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місце-

вого самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням за-
конодавства про працю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

з розподілом навчального часу за видами занять 
 

Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Трудове 

право» для студентів денної форми навчання спеціальності 

081мб2 «Право» 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Загальна частина трудового права 

Розділ 1. Загальнотеоретичні положення трудового права 

1. 
Трудове право як галузь у системі права 

України 
8 2 2 4 

2. Джерела трудового права 6 – 2 4 

3. Міжнародно-правове регулювання праці  6 2 – 4 

4. Принципи трудового права України 4 – – 4 

Розділ 2. Правовідносини у трудовому праві 

5. Трудові правовідносини 6 2 – 4 

6. 
Правовий статус профспілок. Участь праців-

ників в управлінні організаціями 
6 – 2 4 

7. Правовий статус організацій роботодавців 4 – – 4 

Розділ 3. Основи реалізації права на працю 

8. 
Правове регулювання зайнятості та працев-

лаштування 
8 2 2 4 

9. Правові засади соціального діалогу 4 – – 4 

10. Колективні договори та угоди 8 2 2 4 

 Всього 60 10 10 40 

Модуль 2. Особлива частина трудового права 



Розділ 4. Трудовий договір 

11. 
Поняття трудового договору та порядок його 

укладення 
3 2 – 1 

12. Види трудового договору 3 – 2 1 

13. Зміна умов трудового договору 3 2 – 1 

14. Припинення трудового договору 5 2 2 1 

Розділ 5. Основні умови праці як об’єкт правового регулювання 

15. Правове регулювання робочого часу 5 2 2 1 

16. Правове регулювання часу відпочинку 5 2 2 1 

17. Оплата праці 5 2 2 1 

18. 
Професійна підготовка і підвищення квалі-

фікації працівників  
1 – – 1 

Розділ 6. Юридична відповідальність у трудовому праві 

19. Трудова дисципліна 3 – 2 1 

20. Дисциплінарна відповідальність 3 2 – 1 

21. 
Матеріальна відповідальність сторін 

трудового договору 
5 2 2 1 

22. Правове забезпечення охорони праці 3 2 – 1 

Розділ 7. Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права 

23. 

Особливості правового регулювання праці 

жінок, молоді та осіб зі зниженою працезда-

тністю 

3 – 2 1 

24. Індивідуальні трудові спори 5 2 2 1 

25. Колективні трудові спори 5 2 2 1 

26. 
Нагляд і контроль за додержанням трудового 

законодавства 
3 2 – 1 

 Всього 60 24 20 16 
 

 Разом: 120 34 30 56 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Трудове 
право» для студентів заочної форми навчання спеціальності 
081мб2 «Право» 
* − у таблиці позначені лекційні та практичні заняття для студентів 
заочної форми навчання набору 2020 року 
 

№ 

п / 

п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні 

заняття 

Поза-

аудиторні 

заняття 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Загальна частина трудового права 

Розділ 1. Загальнотеоретичні положення трудового права 

1. 
Трудове право як галузь у системі права 

України 
8 2 (2*) – 6 

2. Джерела трудового права 6 – – 6 

3. Міжнародно-правове регулювання праці  6 – – 6 

4. Принципи трудового права України 6 – – 6 

Розділ 2. Правовідносини у трудовому праві 

5. Трудові правовідносини 6 – – 6 

6. 
Правовий статус профспілок. Участь пра-

цівників в управлінні організаціями 
6 – – 6 

7. Правовий статус організацій роботодавців 5 – – 5 

Розділ 3. Основи реалізації права на працю 

8. 
Правове регулювання зайнятості та пра-

цевлаштування 
5 – – (2*) 5 (3*) 

9. Правові засади соціального діалогу 6 – – 6 

10. Колективні договори та угоди 6 – – 6 

 Всього 60  2 (2*) – (2*) 58 (56*) 

Модуль 2. Особлива частина трудового права 

Розділ 4. Трудовий договір 

11. Поняття трудового договору та порядок 5 2 (2*) – 3 



його укладення 

12. Види трудового договору 4 – – 4 

13. Зміна умов трудового договору 4 – – 4 

14. Припинення трудового договору 4 – – 4 

Розділ 5. Основні умови праці як об’єкт правового регулювання 

15. Правове регулювання робочого часу 5 – 2 (2*) 3 

16. Правове регулювання часу відпочинку 4 – – 4 

17. Оплата праці 4 – – 4 

18. 
Професійна підготовка і підвищення ква-

ліфікації працівників  
3 – – 3 

Розділ 6. Юридична відповідальність у трудовому праві 

19. Трудова дисципліна 3 – – 3 

20. Дисциплінарна відповідальність 4 – – 4 

21. 
Матеріальна відповідальність сторін 

трудового договору 
4 – – 4 

22. Правове забезпечення охорони праці 3 – – 3 

Розділ 7. Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права 

23. 

Особливості правового регулювання праці 

жінок, молоді та осіб зі зниженою працез-

датністю 

3 – – 3 

24. Індивідуальні трудові спори 4 – – (2*) 4(2*) 

25. Колективні трудові спори 3 – – 3 

26. 
Нагляд і контроль за додержанням 

трудового законодавства 
3 – – 3 

 Всього 60  2 (2*) 2 (4*) 56 (54*) 
 

 Разом: 120  4 (4*) 2 (6*) 114 (110*) 
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни  
Таблиця 4.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Трудове право», яка виклада-
ється для студентів денної форми навчання спеціальності 081мб2 «Право» 
* − у таблиці позначені лекційні та практичні заняття для студентів заочної форми навчання 
** − у таблиці позначені практичні заняття для студентів заочної форми навчання набору 2020 року 
 

Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

Модуль 1. Загальна частина трудового права 

Розділ 1. Загальнотеоретичні положення трудового права 
Тема 1. Трудове право як галузь у системі права України 

Лекція 1. (*Лекція 1) 
1. Поняття та предмет трудового права. 
2. Метод правового регулювання трудо-
вих правовідносин. 
3. Функції трудового права України. 
4. Система трудового права. 

Семінарське заняття 1. 
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. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Відмежування трудо-
вих правовідносин від 
цивільних, адміністрати-
вних, соціально-
забезпечувальних право-
відносин 
2. Сфера дії норм трудо-
вого права 
3. Система науки трудо-
вого права і система 

1, 3, 75-81, 83, 
86, 99, 100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

навчальної дисципліни. 
Тема 2. Джерела трудового права 

1. Поняття джерел трудового права та їх 
класифікація. 
2. Нормативні акти як джерела трудово-
го права України. 
3. Акти договірного та локального хара-
ктеру у сфері трудового права. 
4. Акти судової влади як одна з форм 
трудового права. 

Семінарське заняття 2. 
1. Поняття джерел трудо-
вого права та їх класифікація. 
2. Нормативні акти як 
джерела трудового права Укра-
їни. 
3. Акти договірного та 
локального характеру у сфері 
трудового права. 
Акти судової влади як одна з 
форм трудового права. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Чинність норматив-
них актів у часі та прос-
торі. 
2. Чинність нормативно-
правових актів про працю 
за категоріями працівників. 

 

1-74, 75-81, 83, 
100 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці 
Лекція 2. 
1. Поняття міжнародно-правового регу-
лювання праці та способи впливу міжна-
родних норм на національне трудове 
законодавство 
2. Міжнародна організація праці (МОП): 
мета створення, завдання, структура та 
компетенція. 
3. Форми правових актів, які прийма-
ються МОП. 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Поняття 
міжнародно-правового 
регулювання праці, його 
суб’єкти. 
2. Міжнародна 
організація праці 
(МОП): її структура, 

1, 3, 20, 64-74, 
75-81, 86, 91, 
100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

4. Європейські міжнародні акти у сфері 
захисту соціальних прав людини. 
5. Засоби імплементації міжнародних 
трудових норм у трудове право України. 

основні напрями 
діяльності. 
3. Конвенції і 
рекомендації 
Міжнародної організації 
праці. 
4. Європейські 
міжнародні стандарти 
праці. 

Тема 4. Принципи трудового права України 
1. Поняття принципів трудового 
права. 
2. Основні принципи трудового 
права. 
3. Принципи окремих інститутів 
трудового права. 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Поняття прин-
ципів трудового права. 
2. Основні прин-
ципи трудового права. 
3. Принципи окре-
мих інститутів трудово-

го права. 

1, 3, 66, 75-81, 
83, 86, 99 

Розділ 2. Правовідносини у трудовому праві 
Тема 5. Трудові правовідносини 

Лекція 3. 
1. Поняття трудових правовідно-

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-

1, 3, 75-81, 83, 
86, 87, 90, 96, 



29 

 

Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

син та їх структура. 
2. Правосуб’єктність учасників 
трудових правовідносин. 
3. Правове становище працівників у 
трудових правовідносинах. 
4. Роботодавці як суб’єкти трудових 
правовідносин. 

том самостійно 
1. Структура індивідуа-
льних трудових право-
відносин. 
2. Поняття і особливості 
колективних трудових 
правовідносин, їх спів-
відношення з індивідуа-
льними трудовими пра-
вовідносинами. 
3. Трудова право-
суб’єктність працівника: 
виникнення, зміст і при-
пинення, випадки обме-
ження. 

99 

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

1. Профспілкові органи як 
суб’єкти трудового права. Порядок 
утворення, легалізація та припинення 
діяльності профспілок. 
2. Повноваження виборного орга-
ну первинної профспілкової організації 
на підприємстві. 

Семінарське заняття 3 
1. Профспілкові органи як 
суб’єкти трудового права. По-
рядок утворення, легалізація та 
припинення діяльності проф-
спілок. 
2. Повноваження вибор-

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Порядок утво-
рення, легалізація та 
припинення діяльності 
профспілок. 

1, 3, 19, 21, 49, 
59, 75-82, 85, 
96, 100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

3. Трудовий колектив як суб’єкт 
трудового права. Основні функції та 
повноваження трудових колективів. 
4. Співвідношення прав профспі-
лок і повноважень трудових колективів. 

ного органу первинної профспі-
лкової організації на підприєм-
стві. 
3. Трудовий колектив як 
суб’єкт трудового права. 
Основні функції та 
повноваження трудових 
колективів. 
4. Співвідношення прав 
профспілок і повноважень тру-
дових колективів. 
 

2. Права, гарантії 
та обов’язки профспілок, 
їх об’єднань відповідно 
Закону України «Про 
професійні спілки, їх 
права та гарантії їх дія-
льності». 
3. Повноваження 
виборного органу пер-
винної профспілкової 
організації на підприєм-
стві. 
4. Відповідаль-
ність профспілок. 

Тема 7. Правовий статус організацій роботодавців 
1. Право роботодавців на 
об’єднання. Мета та завдання діяльності 
організацій роботодавців. 
2. Порядок створення та припи-
нення діяльності організацій роботодав-
ців. 
3. Повноваження роботодавців та 
їх організацій у колективно-договірному 
регулюванні. 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Право роботода-
вців на об’єднання. Мета 
та завдання діяльності 
організацій роботодав-
ців. 
2. Порядок ство-

1,3, 15, 21, 49, 
75-81, 96, 100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

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

рення та припинення 
діяльності організацій 
роботодавців. 
3. Повноваження 
роботодавців та їх орга-
нізацій у колективно-
договірному регулюван-
ні. 
4. Права та 
обов’язки роботодавців 
та їхніх об’єднань щодо 
захисту прав своїх чле-
нів. 

Розділ 3. Основи реалізації права на працю 
Тема 8. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 

Лекція 4. 
1. Поняття зайнятості населення і 
напрями державної політики у цій сфері. 
2. Центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової 
міграції: його завдання та повноваження. 
3. Правовий статус безробітного. 
4. Матеріальне забезпечення на 

Семінарське заняття 4 
(**Семінарське заняття 1) 
1. Принципи, мета та 
основні напрями державної 
політики у сфері зайнятості 
населення. 
2. Державна служба 
зайнятості, її структура, 
завдання та функції. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Участь підпри-
ємств, установ і органі-
зацій у реалізації держа-
вної політики зайнятості. 
2. Особливі гаран-
тії працівникам, які 

1, 3, 10, 9, 41, 
75-81, 96, 100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

випадок безробіття. 3. Поняття та порядок 
працевлаштування громадян. 
4. Правовий статус 
безробітного. 
5. Види забезпечення на 
випадок безробіття. 

втратили роботу у 
зв’язку зі змінами в ор-
ганізації виробництва і 
праці. 
3. Працевлашту-
вання випускників ви-
щих навчальних закла-
дів. 

Тема 9. Правові засади соціального діалогу 
1. Соціальний діалог як механізм 
реалізації соціального партнерства. 
2. Основні принципи соціального 
діалогу. 
3. Рівні та сторони соціального 
діалогу. 
4. Органи соціального діалогу. 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Соціальний 
діалог як механізм реалі-
зації соціального парт-
нерства. 
2. Основні прин-
ципи соціального діало-
гу. 
3. Рівні та сторони 
соціального діалогу. 
4. Органи соціаль-
ного діалогу. 

1, 3, 19, 21, 49, 
59, 75-82, 85, 
96, 100 

Тема 10. Колективні договори та угоди 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

Лекція 5. 
1. Колективні угоди та їх значення 
у регулюванні трудових відносин. 
2. Колективний договір, його сто-
рони та зміст. 
3. Колективні переговори з укла-
дення та підписання колективних дого-
ворів і угод. 

Семінарське заняття 5 
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. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Правові засади 
розробки, укладання та 
виконання колективних 
договорів і угод. 
2. Колективні 
переговори: предмет, 
порядок ведення, 
учасники, їх гарантії. 
Вирішення розбіжностей 
під час колективних 
переговорів. 

1, 3, 13, 19, 21, 
40, 58, 59, 75-
82, 85, 96, 100 

Модуль 2. Особлива частина трудового права 
Розділ 4. Трудовий договір 

Тема 11. Поняття трудового договору та порядок його укладення 
Лекція 6. (*Лекція 2) 
1. Поняття та сторони трудового 
договору. 
2. Форма трудового договору. 
3. Зміст трудового договору. 
4. Загальний порядок укладення 
трудового договору. 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Випробування 
при прийнятті на роботу. 
2. Юридичні 
гарантії при прийнятті 

1, 3, 43, 75-81, 
86, 94, 98, 99, 
100, 101 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

на роботу. 
3. Обмеження при 
прийнятті на роботу. 

Тема 12. Види трудового договору 
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. 

Семінарське заняття 6 «Види 
трудового договору» 
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. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Трудовий дого-
вір з молодим спеціаліс-
том. 
2. Трудовий дого-
вір про надомну роботу. 
3. Трудовий 
договір з державним 
службовцем. 

 

1, 3, 31, 43, 75-
81, 86, 94, 98, 
99, 100, 101 

Тема 13. Зміна умов трудового договору 
Лекція 7. 
1. Поняття та види переведення на 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-

1, 3, 43, 75-81, 
86, 94, 98, 99, 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

іншу роботу. 
2. Переміщення на інше робоче 
місце. 
3. Зміна істотних умов праці. 

том самостійно 
1. Порядок пере-
ведення на іншу роботу. 
2. Атестація пра-
цівників: поняття, зна-
чення її проведення; 
коло працівників, що 
проходять атестацію; 
правові наслідки атеста-
ції. 

100, 101 

Тема 14. Припинення трудового договору 

Лекція 8. 
1. Поняття та класифікація підстав 
припинення трудового договору. 
2. Розірвання трудового договору з 
ініціативи працівника. 
3. Розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця. 
4. Загальний порядок припинення 
трудового договору. 

Семінарське заняття 7 
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 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Проведення 
розрахунку. Вихідна 
допомога. 
2. Правові наслід-
ки незаконного переве-
дення та звільнення 
працівників. 
3. Поняття та ви-
падки відсторонення від 

1, 3, 43, 75-81, 
86, 94, 98, 99, 
100, 101 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

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. 
 

роботи. Відмінність між 
відстороненням від ро-
бот та припиненням 
трудового договору. 
 

Розділ 5. Основні умови праці як об’єкт правового регулювання 
Тема 15. Правове регулювання робочого часу 

Лекція 9. 

1. Поняття робочого часу та його 

види. 
2. Надурочна робота. Робота понад 
встановлену тривалість. 
3. Режим робочого часу. 

Семінарське заняття 8 
(*Семінарське заняття 1) 
(**Семінарське заняття 2) 
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. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Скорочений робочий 

час для окремих кате-
горій працівників 

2. Поняття чергування 
та порядок його за-
стосування відповідно 
до вимог трудового 

1, 3, 27, 75-81, 
100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

4. Поняття надурочних 
робіт і порядок їх застосування. 

права 
3. Вахтовий метод орга-

нізації робіт. 
Тема 16. Правове регулювання часу відпочинку 

Лекція 10. 
1. Поняття та види часу відпочинку. 
2. Правове регулювання відпусток. 
3. Щорічні відпустки: види, порядок 
надання і оплати. 
4. Цільові відпустки, що не належать до 
часу відпочинку. 

Семінарське заняття 9. 
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 відпус-
ток. Грошова компенсація за 
невикористані щорічні 
відпустки. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Додаткові відпустки у 

зв’язку з навчанням. 
2. Творча відпустка: 

поняття, особливості 
та порядок надання. 

3. Соціальні відпустки. 

1, 3, 7, 27, 36, 
75-81, 100 

Тема 17. Оплата праці 
Лекція 11. 
1. Поняття, структура і функції 
заробітної плати. 
2. Тарифна система та її елементи. 
3. Системи оплати праці. 

Семінарське заняття 10. 
1. Поняття, функції і 
принципи оплати праці. Методи 
правового регулювання оплати 
праці. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. . Сфери регулювання 

заробітної плати. 

1, 3, 12, 13, 14, 
32, 39, 58, 61, 
75-81, 84, 86, 
100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

4. Оплата праці при відхиленні від 
умов, передбачених тарифами. 

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. 

2. Організація оплати 
праці на підприємстві. 

3. Індексація заробітної 
плати. 

4. Гарантійні і 
компенсаційні 
виплати. 
 

Тема 18. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників 
1. Правові питання організації 
виробничого навчання, перекваліфікації 
або навчання інших професій. 
2. Підготовка і підвищення квалі-
фікації кадрів безпосередньо на вироб-
ництві. 
3. Пільги для працівників, які на-
вчаються без відриву від виробництва. 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Правові питання 
організації виробничого 
навчання, перекваліфі-
кації або навчання інших 
професій. 
2. Підготовка і 
підвищення кваліфікації 
кадрів безпосередньо на 

1, 3, 10, 14, 58, 
75-81, 86, 100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

виробництві. 
3. Пільги для пра-
цівників, які навчаються 
без відриву від виробни-
цтва в середніх, профе-
сійно-технічних, вищих 
навчальних закладах та 
аспірантурі. 

Розділ 6. Юридична відповідальність у трудовому праві 
Тема 19. Трудова дисципліна 

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. 

Семінарське заняття 11. 
«Трудова дисципліна» 
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 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Основні трудові 
обов’язки сторін 
трудового договору. 
2. Поняття, підста-
ви, види заохочень і 
порядок їх застосування. 

1, 3, 8, 55, 56, 
75-81, 93, 100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

та порядок застосування. 
Тема 20. Дисциплінарна відповідальність 

Лекція 12. 
1. Поняття та види дисциплінарної 
відповідальності за трудовим правом. 
2. Підстави дисциплінарної відпо-
відальності. 
3. Дисциплінарне стягнення: поря-
док накладення, оскарження та зняття. 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Порядок засто-
сування дисциплінарних 
стягнень. 
2. Додаткові захо-
ди впливу на порушни-
ків трудової дисципліни 
та їх застосування. 

1, 3, 8, 55, 56, 
75-81, 93, 100 

Тема 21. Матеріальна відповідальність 
Лекція 13. 
1. Поняття і загальна характерис-
тика матеріальної відповідальності, її 
відмінність від цивільно-правової відпо-
відальності. 
2. Підстава та умови матеріальної 
відповідальності за трудовим правом 
3. Види матеріальної відповідаль-
ності працівників. 
4. Підстава, умови і види матеріа-
льної відповідальності підприємства, 

Семінарське заняття 12 
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 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Колективна 
(бригадна) матеріальна 
відповідальність. 
2. Кратна 
матеріальна 
відповідальність 
працівників за трудовим 
правом. 

1, 3, 8, 35, 44, 
57, 63, 75-81, 
93, 100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

установи, організації за шкоду, заподія-
ну працівникові. 

відповідальність працівників. 
5. Визначення розміру 
шкоди, заподіяної працівником, 
та порядок її відшкодування. 
6. Матеріальна 
відповідальність власника за 
шкоду, заподіяну працівникові. 

 

Розділ 7. Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудового права 
Тема 22. Правове забезпечення охорони праці 

Лекція 14. 
1. Поняття охорони праці та її 
правове забезпечення. 
2. Загальні гарантії прав працівни-
ків на охорону праці. 
3. Організація охорони праці на 
підприємстві, в установі, організації 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Спеціальні пра-
вила охорони праці на 
важких, небезпечних і 
шкідливих роботах. 
2. Розслідування та 
облік нещасних випад-
ків, професійних захво-
рювань і аварій, 
пов’язаних з виробницт-
вом. 

1, 3, 17, 47, 51-
54, 68, 75-81, 
86, 100 

Тема 23. Особливості правового регулювання праці жінок, молоді та осіб зі зниженою працездатністю 
1. Обмеження та заборони при Семінарське заняття 13. Перелік питань, 1, 3, 17, 47, 51-
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

використанні праці жінок. 
2. Особливості використання праці 
жінок, стан яких пов’язаний з материнс-
твом, охорона материнства в Україні. 
3. Правове регулювання праці 
молоді. 
4. Поняття та охорона праці осіб зі 
зниженою працездатністю (інвалідів, 
пенсіонерів, ветеранів війни та праці). 

1. Обмеження та заборони 
при використанні праці жінок. 
2. Особливості викорис-
тання 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 працез-
датністю (інвалідів, пенсіонерів, 
ветеранів війни та праці). 

що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Особливості викорис-
тання праці жінок, стан 
яких пов’язаний з мате-
ринством, охорона мате-
ринства в Україні. 
2. Особливості норму-
вання та оплати праці 
молоді. 
3. Працевлаштування 
інвалідів, умови праці та 
робочі місця для інвалі-
дів. 

54, 68, 75-81, 
86, 100 

Тема 24. Індивідуальні трудові спори 
Лекція 15. 
1. Поняття, предмет та класифіка-
ція трудових спорів. 
2. Порядок вирішення трудових 
спорів у комісіях з трудових спорів 
(КТС). 
3. Судовий порядок розгляду інди-
відуальних трудових спорів. 

Семінарське заняття 14 
(**Семінарське заняття 3) 
1. Поняття трудових 
спорів, їх види та причини 
виникнення. Принципи розгля-
ду трудових спорів. 
2. Порядок і строки 
розгляду трудового спору в 
комісії по трудових спорах. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Виконання су-
дових рішень у трудових 
спорах. 
2. Порядок понов-
лення працівника на 
роботі. 

1, 3, 75-81, 82, 
85, 86, 100 



43 

 

Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

3. Судовий порядок 
розгляду індивідуальних 
трудових спорів. 
4. Особливості розгляду 
трудових спорів деяких 
категорій працівників (суддів, 
прокурорсько-слідчих 
працівників). 
 

3. Особливості 
розгляду трудових 
спорів деяких категорій 
працівників (суддів, 
прокурорсько-слідчих 
працівників). 

Тема 25. Колективні трудові спори 
Лекція 16. 
1. Поняття, предмет і сторони 
колективних трудових спорів. 
2. Юридичні способи вирішення 
колективних трудових спорів. Органи з 
розгляду колективних трудових спорів. 
3. Порядок розгляду колективних 
трудових спорів примирними органами. 
4. Право на страйк та його реаліза-
ція. 

Семінарське заняття 15. 
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 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Національна служ-
ба посередництва і прими-
рення: функції, повноважен-
ня. 
2. Правовий статус 
незалежного посередника. 
3. Правові наслід-
ки законного і незакон-
ного страйку. 

 

1, 3, 18, 24, 45, 
46, 48, 75-81, 
82, 85, 86, 97, 
100 
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Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання семі-
нарського (практичного

для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 
роботи у розрізі теми 

Інформаційні 
джерела (по-

рядковий 
номер за пе-

реліком) 
1 3 4 5 

вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів). 
5. Судовий розгляд 
колективного трудового спору. 

Тема 26. Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства 
Лекція 17. 
1. Поняття та основні види нагляду 
і контролю за додержанням 
законодавства про працю. 
2. Органи державного нагляду і 
контролю та їх повноваження. 
3. Громадський контроль за доде-
ржанням законодавства про працю. 

 Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Поняття та ос-
новні види нагляду і 
контролю за 
додержанням 
законодавства про 
працю. 
2. Повноваження 
місцевих органів 
виконавчої влади і 
органів місцевого 
самоврядування щодо 
здійснення контролю за 
додержанням 
законодавства про 
працю. 

1, 3, 25, 26, 28, 
42, 71, 75-81, 
86, 89, 100 
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю  
Таблиця 5.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результа-

тами вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» 
Спеціальність 081мб2 «Право» 

 
Назва модулю, розділу, 
теми 
 

Вид навчальної роботи 
 

Кіль- 
кість 
балів 

Модуль 1. Загальна частина трудового права 
Розділ 1. Загальнотеоретичні положення трудового права 

Тема 1. Трудове право 
як галузь у системі 
права України 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 2. Джерела 
трудового права 

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 3. Міжнародно-
правове регулювання 
праці 

1. Відвідування лекції - 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 
Тема 4. Принципи 
трудового права 
України 

1. Тестування 0,5 

2. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Розділ 2. Правовідносини у трудовому праві 

Тема 5. Трудові 
правовідносини 

1. Відвідування лекції - 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Тема 6. Правовий 
статус профспілок. 
Участь працівників в 
управлінні організаці-

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

2. Тестування 0,5 
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ями 3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 7. Правовий 
статус організацій 
роботодавців 

1. Тестування 0,5 
2. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 
Розділ 3. Основи реалізації права на працю 

Тема 8. Правове регу-
лювання зайнятості та 
працевлаштування 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 9. Правові заса-
ди соціального діалогу 

1. Тестування 0,5 

2. Виконання навчальних завдань 0,5 
Разом: 1 

Тема 10. Колективні 
договори та угоди 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

 Разом: 2 
Поточна модульна робота 1 9 

Модуль 2. Особлива частина трудового права 
Розділ 4. Трудовий договір 

Тема 11. Поняття 
трудового договору та 
порядок його 
укладення 

1. Відвідування лекції - 
2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 
Тема 12. Види 
трудового договору 

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 13. Зміна умов 
трудового договору 

1. Відвідування лекції - 
2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 
Тема 14. Припинення 1. Відвідування лекції - 
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трудового договору 2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Розділ 5. Основні умови праці як об’єкт правового регулювання 

Тема 15. Правове 
регулювання робочого 
часу 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 16. Правове ре-
гулювання часу 
відпочинку 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 17. Оплата праці 1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 18. Професійна 
підготовка і підви-
щення кваліфікації 
працівників 

1. Тестування 0,5 

2. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Розділ 6. Юридична відповідальність у трудовому праві 

Тема 19. Трудова 
дисципліна 

 

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
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Тема 20. Дисципліна-
рна відповідальність 

1. Відвідування лекції - 

2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Тема 21. Матеріальна 
відповідальність 
сторін трудового 
договору 

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Розділ 7. Забезпечення й захист прав та інтересів суб’єктів трудо-

вого права 
Тема 22. Правове 
забезпечення охорони 
праці 

1. Відвідування лекції - 

2. Тестування 0,5 
3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Тема 23. Особливості 
правового регулюван-
ня праці жінок, молоді 
та осіб зі зниженою 
працездатністю 

1. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 24. Індивідуаль-
ні трудові спори 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 
Тема 25. Колективні 
трудові спори 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного та 
практичного матеріалу на семінар-
ському занятті 

1 

3. Тестування 0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 2 

Тема 26. Нагляд і 1. Відвідування лекції - 
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контроль за 
додержанням 
трудового 
законодавства 

2. Тестування 0,5 

3. Виконання навчальних завдань 0,5 

Разом: 1 

Поточна модульна робота 2 10 

Екзамен 40 

Разом за семестр  100 

 
 

 

Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-
кового контролю з навчальної дисципліни  

«Трудове право» 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  
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Таблиця 5.3. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» 
 

Форма робо-
ти 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: універ-
ситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівсь-
ких, всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-5 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукра-
їнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських конфе-
ренціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових видан-
нях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану дидакти-
чної гри 

10-20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-

нього процесу з навчальної дисципліни «Трудове право» 
1. Трудове право : завдання для аудиторного тестування студентів 

заочної форми навчання / Г. В. Терела [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://10.0.0.34/ 

2. Трудове право: Дистанційний курс з дисципліни для студентів 
спеціальності 081 «Право» [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://el.puet.edu.ua/course/view.php?id=29 
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації: 
Нормативно-правовi акти 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 
1996. – № 30 (23. 07. 96). – Ст. 141.  

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. 
№ 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 
№ 18 (02. 05. 2003). – Ст. 144. 

3. Кодекс законів про працю України: Затверджений Законом УРСР 
від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – До-
дат. до № 50. – Ст. 375. 

4. Основи законодавства країни про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування : Закон України від 14.01.1998 р. № 16/98-
ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23 
(05. 06. 1998). – Ст. 121. 

5. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон Укра-
їни від 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради Укра-
їни. – 1993. – № 4 (26. 01. 1993). – Ст. 19. 

6. Про визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, 
організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею 
або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та ва-
лютних цінностей : Закон України від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР // 
Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22 (30. 05. 1995). – 
Ст. 173. 

7. Про відпустки : Закон України від 15.11.1996 p. № 504/96-ВР // 
Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2 (28. 01. 1997). – 
Ст. 490. 

8. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 p. № 889-
VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4 
(22. 01. 2016). – Ст. 43. 

9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон 
України від 23.09.1999 p. № 1105–XIV  (в редакції Закону України 
від 28 січня 2014 р. № 736-VІІІ) // Відомості Верховної Ради Укра-
їни. – 2014. – № 11. – Ст. 75. 

10. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-
VI // Офіційний вісник України. – 2012 (27.08.2012). – № 63. – 
Ст. 2565.  

11. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 р. 
№ 2297-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34 
(27. 08. 2010). – Ст. 481. 

12. Про індексацію грошових доходів населення : Закон України від 
03.07.1991 р. № 1282-XII (В редакції Закону № 491-IV від 
06.02.2003) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 15. – 
Ст. 111. 
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13. Про колективні договори і угоди : Закон України від 01.07.1993 р. 
№ 3356-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36 
(07.09.1993). – Ст. 361. 

14. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР // 
Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17 (25. 04. 1995). – 
Ст. 121. 

15. Про організації роботодавців : Закон України від 22.06.2012 р. 
№ 5026-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 59 
(13. 08. 2012). – Ст. 2366. 

16. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні : Закон України від 16.12.1993 р. 
№ 3721-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4 
(25. 01. 1994). – Ст. 18. 

17. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ (в 
редакції Закону № 229-IV від 21. 11. 2002 р.). // Відомості Верхов-
ної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10. 

18. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфлік-
тів) : Закон України від 03.12.1998 р. № 137/98–ВР // Офіційний 
вісник України. – 1998. – № 12 (09. 04. 1998). – Ст. 435. 

19. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон 
України від 15.09.1999 р. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради 
України. – 1999. – № 45 (12. 12. 1999). – Ст. 397.  

20. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто-
рони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : За-
кон України від 16.09.2014 р. № 1678-VІІ // Відомості Верховної 
Ради України. – 2014. – № 40. – Ст. 2021.  

21. Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 р. 
№ 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 
№ 28 (15. 07. 2011). – Ст. 255. 

22. Про статус і соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи : Закон України від 28. 02. 1991 р. 
№ 796–XII (в редакції Закону № 2001–XII від 19. 12. 91 р.) // Відо-
мості Верховної Ради України. – 1992. – № 13. – Ст. 178. 

23. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан дотри-
мання конституційних гарантій трудових прав громадян» : схвале-
но Постановою Верховної Ради України від 15.01.2009 р. № 892-
VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 28 
(10.07.2009). – Ст. 370. 

24. Про утворення Національної служби посередництва і примирен-
ня : Указ Президента України від 17.11.1998 р. № 1258/98 // Офі-
ційний вісник України. – 1998. – № 46 (03. 12. 1998). – С. 13. 

25. Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за до-
держанням законодавства про працю: постанова Кабінету Мініст-
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рів України від 21.08.2019 р. № 823 // Офіційний вісник України. – 
2019. – № 70 (13.09.2019). – Ст. 2468. 

26. Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю 
України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» : постанова Кабінету Міністрів України від 
26.04.2017 р. № 295 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 38 
(16.05.2017). – Ст. 1205. 

27. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умо-
вами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робо-
чого тижня: затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 21.02.2001 р. № 163 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9 
(16. 03. 2001). – Ст. 352. 

28. Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання Укра-
їни : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 р. № 363 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 69 
(05. 09. 2014). – Ст. 1925. 

29. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуа-
цій: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
16.12.2015 р. № 1052 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 102 
(30.12.2015). – Ст. 3514. 

30. Положення про Державну службу України з питань праці : затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. 
№ 96 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 21 (24. 03. 2015). – 
Ст. 584. 

31. Положенням про порядок укладення контрактів при прийнятті 
(найманні) на роботу працівників : затверджено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 19.03.1994 р. № 170 // Збірник постанов 
Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172. 

32. Порядок проведення індексації грошових доходів населення : за-
тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
17.07.2003 р. № 1078 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29 
(01. 08. 2003). – Ст. 1471. 

33. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві : затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337// Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 34. – Ст. 1217. 

34. Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, 
працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним меди-
чним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особис-
тих медичних книжок : постанова Кабінету Міністрів України від 
23.05.2001 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21 
(08. 06. 2001). – Ст. 950. 

35. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розк-
радання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : 
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постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 // 
Урядовий кур’єр. – 1996. – 1 лютого. 

36. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки 
тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навча-
льних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) час-
тин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-
педагогічним працівникам та науковим працівникам : постанова 
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346 // Офіційний 
вісник України. – 1997. – № 16. – Ст. 73. 

37. Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення 
законодавства про працю та зайнятість населення: постанова Ка-
бінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 509 // Офіційний віс-
ник України. – 2013 – № 60 (16. 08. 2013). – Ст. 2151. 

38. Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і 
посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додат-
кові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 
та за особливий характер праці : постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.11.1997 р. № 1290 (в редакції Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679) // Офіційний віс-
ник України. – 1997. – № 48. – Ст. 22. 

39. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки 
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закла-
дів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова 
Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 // Офіційний 
вісник України. – 2002. – № 36 (20. 09. 2002). – Ст. 1699. 

40. Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів: постанова Кабінету 
Міністрів України від 13.02.2013 р. № 115 // Офіційний вісник 
України. – 2013. – № 16 (07. 03. 2013). – Ст. 554. 

41. Положення про державну службу зайнятості: затверджено наказом 
Міністерства соціальної політики України від 14.06.2019 р. 
№ 945 // Офіційний вісник України. – 2019. – № 51. – Ст. 1773. 

42. Положення про організацію та здійснення державного гірничого 
нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової без-
пеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України : за-
тверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 
від 11.08. 2011 р. № 826 // Офіційний вісник України. – 2012. – 
№ 3 (20.01.2012). – Ст. 101. 

43. Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових кни-
жок працівників : наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції 
та Міністерства соціального захисту населення України від 
29.07.1993 р. № 58 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень 
Міністерства праці України. – 1993. – № 10. 

44. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може за-
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проваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідаль-
ність, умови її застосування і Типового договору про колективну 
(бригадну) матеріальну відповідальність : наказ Міністерства пра-
ці України від 12.05.1996 р. № 43 // Людина і праця: Інформацій-
ний бюлетень Міністерства праці України. – 1997. – № 1. 

45. Положення про посередника : затверджено наказом Національної 
служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р. № 133 [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua 

46. Положення про примирну комісію : затверджено наказом Націо-
нальної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р. 
№ 130 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.nspp.gov.ua 
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