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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 5
Галузь знань

08 Право
обов'язкова

Модулів – 2

Спеціальність
 081 Право

Рік підготовки:
Змістових модулів – 15 3-й 3-й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання не 
передбачено

Семестр

Загальна кількість 
годин - 150

5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 
самостійної роботи 
студента - 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

32 год. 6 год.
Практичні, семінарські
32 год. 4 год.

Лабораторні
 год.  год.

Самостійна робота
86 год. 140 год.
Вид контролю: Екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:

для денної форми 
навчання 64/86
для  заочної  форми
навчання -10/140
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Мета  дисципліни: формування  знань  положень  трудового  права,  умінь
правильного застосування положень нормативно -правових актів щодо відносин
у сфері праці та відносин,  що тісно пов’язані з трудовими. 

Завдання дисципліни:  Важливе  завдання  дисципліни  –  навчити  здобувачів
застосовувати  набуті  теоретичні  знання  у  вирішенні  практичних  питань  та
конкретних  професійних  ситуацій  у  сфері  правового  регулювання  трудових
відносин 
Предметом “Трудового права” як навчальної дисципліни є суспільні відносини,
правові норми, які регулюють ці відносини, трудове законодавство та практика
його застосування. 
Структурно-логічне  місце  дисципліни  в  навчальному  процесі.  Для
засвоєння дисципліни “Трудове право”здобувачам необхідно отримати знання з
певних  дисциплін,  які  передують  вивченню  “Трудового  права”:   “Теорія
держави та права”, “Технології (Юридична деонтологія)”, “Організація судових
та правоохоронних органів”

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: 
знати:
- основні положення Конституції України, Кодексу законів про працю
України,  рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного
Суду України з питань застосування трудового законодавства, 
стан судової практики, інших законодавчих актів про працю; 
- предмет, метод,  систему і принципи трудового права,
- зміст  основних  інститутів трудового права; 
- сферу дії законодавства про працю 
вміти :
- правильно визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці;
- точно тлумачити зміст правової норми;
- правильно застосовувати норму трудового права до конкретних відносин;
- тлумачити чинне трудове законодавство;
- складати документи в трудових правовідносинах;
- аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору
відповідності законодавству
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Змістовні модулі 
Модуль 1
Тема 1: Трудове право як галузь права.
Тема 2:  Джерела трудового права
Тема 3: Правовідносини в сфері трудового права
Тема 4: Суб'єкти трудового права
Тема 5: Соціальний діалог. 
Тема6:Основи  правового  регулювання  зайнятості  населення  і
працевлаштування
Тема 7: Трудовий договір
Тема 8: Робочий час і час відпочинку
Модуль 2.
Тема 9: Оплата праці
Тема 10: Гарантійні і компенсаційні виплати
Тема 11: Трудова дисципліна
Тема 12:  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Тема 13: Охорона праці
Тема 14:  Трудові спори і порядок їх вирішення
Тема 15:  Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів (тем) Кількість годин
денна форма Заочна форма

усь
ого 

у тому числі усьо
го 

у тому числі
л п лаб і

н
д

с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1

Трудове право як галузь права 10 2 2 6 9 9

Джерела трудового права 8 2 6 9 9

Правовідносини  в  сфері
трудового права

6 6 9 9

Суб'єкти трудового права 10 2 2 6 9 9

Соціальний діалог 12 2 4 6 9 9

Основи правового регулювання
зайнятості  населення  і
працевлаштування

12 2 4 6 9 9

Трудовий договір 16 4 6 6 15 2 2 11

Робочий час і час відпочинку 10 2 2 6 9 9

Модуль 2
Оплата праці 12 4 2 6 13 2 11

Гарантійні і компенсаційні виплати 6 6 9 9

Трудова дисципліна 10 2 2 6 11 2 9

Матеріальна  відповідальність
сторін трудового договору

12 4 2 6 12 2 10

 Охорона праці 8 2 2 4 9 9

Трудові  спори  і  порядок  їх
вирішення

8 2 2 4 9 9

Нагляд і контроль за дотриманням
законодавства про працю

8 2 2 6 9 9

Разом 150 32 32 86 150 6 4 140
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4. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1 

Тема 1: Трудове право як галузь права.
Поняття праці та види трудових відносин у суспільній організації праці.
Становлення і розвиток трудового права України. 
Основні  права  людини  в  сфері  праці.  Міжнародно-правові  стандарти.
Конституція  України  про  соціальні  права  людини  і  громадянина  в  Україні.
Конституційні засади права на працю. Заборона примусової праці. Рівність в
праці, заборона дискримінації.
Трудове  право  як  одна  з  галузей  права  України.  Поняття  трудового  права.
Предмет  трудового  права:  трудові  відносини  працівників  і  тісно  пов'язані  з
ними суспільні відносини. Особливості методу трудового права. 
Поняття  і  значення  повних  принципів  трудового  права.  Формулювання     і
система  основних  принципів  трудового  права  Зміст  конкретизація  основних
принципів трудового права. 
Сфера дії норм трудового права. Відмежування трудового права від суміжних
галузей права (цивільного права,  адміністративного права,  права  соціального
забезпечення, цивільного процесу). Система трудового права як галузі  права.
Система трудового законодавства. 

Тема 2:  Джерела трудового права
Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види.
Історія  розвитку  трудового  законодавства.  Сучасна  система  джерел,  їх
особливості.  Загальна  характеристика  найбільш  важливих  джерел  трудового
права.  Конституція  України  як  основне  джерело  трудового  права.  Система
законів,  що  регулюють  соціально-трудові  відносини.  Підзаконні  акти,  що
регулюють  працю  працівників.  Акти  соціального  партнерства.  Локальні
нормативно-правові  акти.  Значення  роз'яснень  Пленуму  Верховного  Суду
України.  Реформа  трудового  законодавства:  основні  напрями  Проекту
Трудового кодексу України. Єдність і диференціація в трудовому праві. Загальне
і  спеціальне  законодавство  про  працю  працівників.  Джерела  міжнародно-
правового регулювання праці. 

Тема 3: Правовідносини в сфері трудового права
Поняття  і  система  правовідносин  у  трудовому  праві.  Поняття  трудового
правовідношення, його особливості.  Сторони і зміст трудових правовідносин.
Підстави  виникнення,  зміни  та  припинення  трудових  правовідносин.
Відмінність  трудового  правовідношення  від  суміжних  з  ним  правовідносин:
цивільного, адміністративного, соціального забезпечення.
Правовідносини, тісно пов'язані з трудовими, їх види. 
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. 
Тема 4: Суб'єкти трудового права
Поняття і  класифікація суб’єктів трудового права.  Правовий статус суб'єктів,
його  види  і  зміст:  трудова  правосубєктність,  суб'єктивні  права  і  юридичні
обов'язки гарантії прав і обов'язків, відповідальність суб’єктів трудового права.
Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Підприємства, установи,
організації і фізичні особи як суб’єкти трудового права. 
Трудовий колектив  як  суб'єкт  трудового  права.  Профспілкові  органи та  інші
уповноважені  на  представництво  трудовим  колективом  органи  як  суб'єкти
трудового права.
Організації  роботодавців,  об'єднання  організацій  роботодавців,  як  суб'єкти
трудового права.
Державні органи як суб'єкти трудового права. 

Тема 5: Соціальний діалог. 
Соціальний  діалог  як  механізм  реалізації  соціального  партнерства.  Рівні  та
сторони соціального діалогу. Форми соціального діалогу.  
Загальна характеристика законодавства про колективні договори і угоди. 
Поняття колективного договору. Сторони колективного договору і порядок його
укладення.  Зміст і  структура колективного договору.  Реалізація  колективного
договору,  контроль  за  його  виконанням.  Відповідальність  за  порушення
колективного договору.
Поняття угоди. Генеральна угода, галузеві і територіальна угоди, їх сторони і
зміст. Порядок укладення, зміни угод і контроль за їхнім виконанням.
Колективні  переговори.  Порядок  вирішення  розбіжностей  під  час  ведення
колективних переговорів.

Тема  6:  Основи  правового  регулювання  зайнятості  населення  і
працевлаштування
Законодавство про зайнятість населення. Поняття, форми зайнятості і державна
політика в цій сфері.
Правовий  статус  безробітного.  Поняття  безробітного  і  підходящої  роботи.
Право громадян на забезпечення зайнятості і працевлаштування.
Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування.
Державна служба зайнятості, її права і обов'язки. Державні гарантії (загальні та
додаткові)  зайнятості  населення.  Соціальні  гарантії  при  втраті  роботи  і
безробітті. Деякі особливості працевлаштування окремих категорій громадян. 

Тема 7: Трудовий договір
Поняття  і  значення  трудового  договору.  Відмінність  трудового  договору  від
суміжних  цивільно-правових  договорів,  які  пов'язані  з  працею  (підряду,
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доручення,  авторського та  ін.).  Сторони трудового договору.  Зміст  трудового
договору. Необхідні і додаткові (факультативні) умови.
Поняття  трудової  функції  і  місця  роботи  за  трудовим  правом.  Загальний
порядок укладення трудового договору, його оформлення. Строк випробування
при прийнятті на роботу. Документи, що подаються при прийнятті на роботу.
Трудова книжка працівника.
Строк  трудового  договору.  Укладення  трудового  договору  на  невизначений
строк,  на  визначений  строк,  встановлений  за  погодженням  сторін,  на  час
виконання певної роботи.
Види  трудових  договорів.  Особливості  окремих  видів  трудових  договорів:
трудовий  договір  державного  службовця;  трудовий  договір  працівника,  що
приймається за конкурсом; трудовий договір за суміщенням професій (посад);
трудовий договір про роботу за сумісництвом та ін.
Поняття переведення на іншу роботу, види переведень.
Переміщення на інше робоче місце. Зміна істотних умов праці. Переведення на
іншу роботу в разі виробничої потреби і в разі простою.
Поняття  і  випадки  відсторонення  від  роботи.  Правове  регулювання
відсторонення від роботи.
Підстави  припинення  трудового  договору.  Додаткові  підстави  припинення
трудового  договору.  Розірвання  трудового  договору  з  ініціативи  працівника.
Підстави  розірвання  трудового  договору  з  ініціативи  власника  або  упов-
новаженого ним органу. Додаткові підстави для припинення трудового договору
деяких  категорій  працівників.  Оформлення  звільнення.  Вихідна  допомога.
Правові наслідки незаконного звільнення.

Тема 8: Робочий час і час відпочинку
Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.
Правові норми робочого часу. Поняття і види робочого тижня, робочого дня і
робочої зміни.
Нормальна і скорочена тривалість робочого часу, неповний робочий день.
Графіки  змінності  роботи,  вахтовий  метод  роботи,  гнучкі  графіки  роботи.
Режим  і  облік  робочого  часу,  порядок  його  встановлення.  Ненормований
робочий день.
Поденний  і підсумований облік робочого часу.
Поняття надурочних робіт І порядок Їх застосування. Чергування.
Поняття  і  види  часу  відпочинку.  Перерви  протягом  робочого  дня,  зміни.
Щоденні перерви в роботі. Щотижневі вихідні дні. Святкові і неробочі дні.
Поняття  І  види відпусток.  Щорічна  основна  відпустка  І  порядок її  надання.
Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання. Додаткові відпустки у
зв'язку  з  навчанням.  Творча  відпустка.  Соціальні  відпустки.  Відпустки  без
збереження заробітної плати.
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Модуль 2.
Тема 9: Оплата праці
Законодавство в сфері оплати праці. Поняття і зміст заробітної плати. Структура
заробітної  плати:  основна  заробітна  плата,  додаткова  заробітна  плата,  інші
заохочувальні і компенсаційні виплати.
Сфери регулювання заробітної плати: державне регулювання заробітної плати,
договірне регулювання заробітної плати.
Організація  оплати  праці  на  підприємстві.  Тарифна  система  та  її  елементи:
тарифні  сітки,  тарифні  ставки,  схеми  посадових  окладів,  тарифно-
кваліфікацІйнІ характеристики (довідники). 
Надбавки і доплати до заробітної плати.
Система заробітної плати та її види (почасова, відрядна).
Преміювання працівників. Винагорода за результатами роботи за рік.
Нормування  праці.  Норми  праці  (норми  виробітку,  норми  часу,  норми
обслуговування,  нормовані  виробничі  завдання,  норми чисельності),  відрядні
розцінки.
Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці. Обчислення середньої
заробітної  плати.  Індексація  заробітної  плати.  Компенсація  втрати  частини
зарплати у зв'язку з порушенням строків її виплати. Порядок виплати заробітної
плати. Відрахування із заробітної плати.

Тема 10: Гарантійні і компенсаційні виплати
Поняття гарантійних і компенсаційних виплат. Гарантійні виплати та їхні види
(під  час  виконання  державних  або  громадських  обов'язків;  пов'язані  з
реалізацією права  на  освіту,  безкоштовну професійну  підготовку;  пов'язані  з
реалізацією права на відпочинок і охорону здоров'я та ін.). Гарантійні доплати,
їхні види.
Обчислення середнього заробітку при гарантійних виплатах І доплатах.
Компенсаційні  виплати  та  їхні  види:  компенсаційні  виплати  при  службових
відрядженнях, при переїзді в іншу місцевість, за невиданий спеціальний одяг І
спеціальне взуття, компенсаційні надбавки, амортизаційні виплати та ін.

Тема 11: Трудова дисципліна
Поняття і значення дисципліни праці, засоби Її забезпечення.
Правове  регулювання  внутрішнього  трудового  розпорядку.  Обов'язки
працівника і  роботодавця.  Заохочення  за  успіхи в  роботі.  Поняття,  підстави,
види заохочень і порядок їх застосування.
Дисциплінарна  відповідальність  працівників  та  її  види.  Дисциплінарні
стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття. 
Заходи  громадського  впливу,  що  застосовуються  в  разі  порушення  трудової
дисципліни.  Повноваження  трудових  колективів,  профспілкових  органів,
товариських судів в забезпеченні трудової дисципліни.
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Тема 12:  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Матеріальна  відповідальність  працівників  за  шкоду,  заподіяну  підприємству,
установі,  організації.  Підстава  і  умови  матеріальної  відповідальності
працівників за шкоду,заподіяну підприємству.
Види  матеріальної  відповідальності  працівників.  Обмежена  матеріальна
відповідальність та її розмір. Повна індивідуальна матеріальна відповідальність
і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
Визначення  розміру  шкоди  і  порядок  її  відшкодування.  Визначення  розміру
шкоди у випадках, коли її фактичний розмір перевищує номінальний.
Матеріальна відповідальність роботодавця. Підстава, умови відповідальності та
її розміри. Матеріальна відповідальність роботодавця при порушенні права пра-
цівника на працю. Матеріальна відповідальність роботодавця при ушкодженні
здоров'я працівника. 

Тема 13: Охорона праці
Поняття охорони праці,  її  правове регулювання.  Принципи правової  охорони
праці. Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони праці на
підприємстві.
Державне управління охороною праці. Участь трудових колективів і профспілок
в регулюванні охорони праці.
Міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці.
Організаційно-правові  форми  забезпечення  охорони  праці:  фінансування
охорони праці; медичні огляди працівників; інструктаж і навчання працівників
правилам  техніки  безпеки  і  виробничої  санітарії;  забезпечення  працівників
засобами  індивідуального  захисту.  Заходи,  що  забезпечують  компенсацію  і
нейтралізацію шкідливого впливу виробничих чинників (скорочення робочого
часу, надання додаткових відпусток, перерв в роботі, видача спеціального одягу,
мила та ін.).
Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях.
Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і шкідливих роботах.
Правила  особливої  охорони  праці  жінок,  молоді  і  осіб  із  пониженою
працездатністю.
Нагляд і контроль за охороною праці і відповідальність за її порушення.

Тема 14:  Трудові спори і порядок їх вирішення
Поняття, види і причини виникнення трудових спорів. Органи, що розглядають
трудові  спори.  Принципи  розгляду  трудових  спорів.  Підвідомчість  трудових
спорів.
Комісії  по  трудових  спорах  (КТС),  їх  організація  і  компетенція.  Порядок  і
строки розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС.
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Розгляд  індивідуальних  трудових  спорів  в  суді.  Трудові  спори,  що
безпосередньо розглядаються судом.
Порядок  вирішення  колективних  трудових  спорів.  Право  на  страйк  і  його
реалізація. Правові наслідки законного і незаконного страйку.

Тема 15:  Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
Органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства

про працю, їх повноваження. Державний нагляд і контроль. Громадський нагляд
і контроль. 
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5. ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема . Трудове право як галузь права.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1. Поняття трудового права. Трудове право в системі права України. 
2. Предмет трудового права.
3. Метод трудового права.
4. Принципи трудового права.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.).
3.  Загальна  декларація  прав  людини:  Проголошена  Генеральною  Асамблеєю  ООН  10  грудня  1948  року
[Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 [Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042 .

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
5. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. Свобода праці та її конституційні основи. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав

людини.
2. Поняття трудового права як галузі права. Трудове право в системі права України. 
3. Історія становлення і розвитку трудового права як галузі права.
4. Яке місце воно посідає в системі галузей національного права України?
5. Відмежування трудового права від інших галузей права. 
6. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України.
7. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин.
8. Поняття принципів трудового права України.
9. Співвідношення принципів і норм права.
10. Які основні функції виконує трудове право?

Тема :  Джерела трудового права
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
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1.Поняття джерел трудового права України.
2. Класифікація джерел трудового права. 
3. Загальна характеристика джерел трудового права

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
4.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
5.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
6. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. №
7. Про зайнятість населення [Текст]: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI // Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164
(із змін. та доп.)
8. Про охорону праці [Текст]: Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 218. // Відомості Верховної Ради України.
— 1992. — № 49. - Ст. 668. (із змін. та доп.  )
9. Про оплату праці [Текст]: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95 – ВР. // Юридичний Вісник України.
– 2008. - № 30 – 26 липня – 1 серпня. – С.2.( із змін. та доп. ).
10. Про відпустки [Текст]:  Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504.  // Відомості Верховної Ради України.
— 1997. — № 2. - Ст. 4. (із змін. та доп.  )
11. Про трудові книжки працівників [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. №
301 // ЗП Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 197.( із змін. та доп.  )
12.  Інструкція  про  порядок  ведення  трудових  книжок  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях:
Затверджена  наказом Міністерства праці України, Міністерства  юстиції  України, Міністерства соціального
захисту населення України [Текст]:  від 29 липня 1993 р. № 59 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень
Міністерства праці України. — 1993. —№ 9-Ю; 1996. - № 5.( із змін. та доп.  )
13.  Положення  про  порядок  повідомної  реєстрації  галузевих  і  регіональних  угод,  колективних  договорів
[Текст]:   Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 // ЗП України. - 1994. -
№ 8. - Ст. 193.( із змін. та доп.)
14. Класифікатор професій станом на 1 вересня 2012 року  (із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року № 923)
15.  Постанова  Пленуму  Верховного  Суду  України  від  06.11.1992  р.  № 9.  «Про  практику розгляду судами
трудових спорів». 
16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р. № 14 «Про судову практику в справах про
відшкодування шкоди заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками». 
17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди». 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
3.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
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(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

1.  Конституція України як основне джерело трудового права.
2. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види. 
3. Міжнародні правові акти про працю. 
4  Кодекс законів про працю України: загальна характеристика. Проект Трудового кодексу. 
5. Система законів, яка регулює соціально-трудові відносини.
6 Підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють працю працівників. 
7 Локальні нормативно-правові акти.
8. Значення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України. 
9.  Єдність і диференціація правового регулювання праці.

Тема :   Суб’єкти трудового права 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття, види суб’єктів, їх правовий статус.
2. Працівник  як суб’єкт трудового права.
3.  Роботодавець як суб’єкт трудового права. Організації, об'єднання організацій роботодавців. 
4. Трудові колективи.
5. Профспілки як суб’єкт трудового права.

Рекомендована література

Базова:
 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
3.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
4.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
5. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. № 456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із
змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
 7. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : Закон України від 3 березня 1998
року // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1998.- N 34.- ст.227. (із змін. та доп.)
н. та доп.  )

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
3.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни



17

“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема : Соціальний діалог. 
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Соціальний діалог як механізм реалізації соціального партнерства. 
2. Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Зміст  колективного договору.
3. Поняття угоди. Види угод, сторони, зміст.
4.Порядок  укладення колективного договору, угоди 
5. Реалізація колективного договору, угоди, контроль за їх виконанням.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
3.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
4.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
5. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. № 456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із
змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
7.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
березня. (із змін. та доп.  )
8. Про зайнятість населення [Текст]: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI // Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164
(із змін. та доп.)

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
3.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.
7. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.
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Тема : Основи правового регулювання зайнятості населення і працевлаштування
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття зайнятості населення, гарантії у сфері зайнятості.
2.Сприяння зайнятості населення
3. Безробіття
4.  Матеріальне забезпечення безробітного та соціальні послуги.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3. Про зайнятість населення [Текст]: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI // Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164
(із змін. та доп.)
4 Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Текст]:   Закон України від 21 березня 1998 р. № 421
(із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної
Ради України. - 1991.- №21.- Ст.252.( із змін. та доп.  )
5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Текст]:   Закон України від 2
березня 2000 р. № 1533 — III  // ВВР. – 2000. - № 22.-  Ст.171. (із змін. та доп.  )

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 

Допоміжна:
1.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
2. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема : Трудовий договір
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.Поняття і значення трудового договору. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. 
2. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення. 
3.Поняття переведення на іншу роботу, види переведень.
4. Підстави припинення трудового договору.
5 .Оформлення звільнення. 

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3. Про трудові книжки працівників [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 //
ЗП Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 197.( із змін. та доп.  )
4.  Інструкція  про  порядок  ведення  трудових  книжок  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях:
Затверджена  наказом Міністерства праці України, Міністерства  юстиції  України, Міністерства соціального
захисту населення України [Текст]:  від 29 липня 1993 р. № 59 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень
Міністерства праці України. — 1993. —№ 9-Ю; 1996. - № 5.( із змін. та доп.  )
5. Класифікатор професій станом на 1 вересня 2012 року  (із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року № 923)
6.Про затвердження інструкцій з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднання громадян на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності,
в засобах масової інформації [Текст]:  Постанова КМУ від 14 квітня 1997р. № 348. // Офіційний вісник України,
1997р., число 4, с.202.( із змін. та доп.)

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
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3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

Тема : Робочий час і час відпочинку
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття робочого часу і значення його правового регулювання. Види робочого часу.
2. Режим і облік робочого часу, порядок його встановлення. 
3. Поняття надурочних робіт І порядок Їх застосування. 
4. Поняття і види часу відпочинку.
5. Поняття І види відпусток і порядок надання. 

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3. Про відпустки [Текст]:  Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504.  // Відомості Верховної Ради України.
— 1997. — № 2. - Ст. 4. (із змін. та доп.  )

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Модуль 2.
Тема : Оплата праці

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
1. Поняття і зміст заробітної плати. Структура заробітної плати.
2.  Сфери  регулювання  заробітної  плати:  державне  регулювання  заробітної  плати,  договірне  регулювання
заробітної плати.
3. Організація оплати праці на підприємстві. Тарифна система та її елементи: тарифні сітки, тарифні ставки,
схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). 
4. Надбавки і доплати до заробітної плати.
5. Нормування праці. Норми праці (норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, нормовані виробничі
завдання, норми чисельності), відрядні розцінки.
6. Порядок виплати заробітної плати. Відрахування із заробітної плати.

Рекомендована література
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Базова:
 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2.  Загальна  декларація  прав  людини:  Проголошена  Генеральною  Асамблеєю  ООН  10  грудня  1948  року
[Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
3. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
4.  Про індексацію грошових доходів населення  [Текст]: Закон України  від 3 липня 1991 року //  Відомості
Верховної Ради (ВВР).- 1991. - N 42. - ст.551. (із змін. та доп.)
5. Про оплату праці [Текст]: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95 – ВР. // Юридичний Вісник України.
– 2008. - № 30 – 26 липня – 1 серпня. – С.2.( із змін. та доп. ).
6.  Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та
професійного  захворювання,  які  спричинили  втрату  працездатності  [Текст]: Закон  України  від  23.09.99  //
Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1999.-  N 46-47.- ст.403. (із змін. та доп.)

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема : Трудова дисципліна
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття і значення дисципліни праці, засоби Її забезпечення.
2. Дисциплінарна відповідальність працівників та її види.
3. Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.   Про  Національну  поліцію   [  Текст  ]  :  Закон  України  від  2  липня  2015  року  
№ 580-VIII  // Відомості Верховної Ради.- 09.10.2015.- № 40-41.- стор. 1970.- стаття 379  (з останніми змінами).
3.  Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  7 липня 2010 року ,  N 2453-VI // Відомості
Верховної Ради України.- 2010.- N 41-42.- N 43.- N 44-45.- ст.529(з останніми змінами ).

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема :  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
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1 Поняття матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.
Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду,заподіяну підприємству.
2. Види матеріальної відповідальності працівників. 
3. Визначення розміру шкоди і порядок її відшкодування. 
4. Матеріальна відповідальність роботодавця.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
березня. (із змін. та доп.  )
3. Про оплату праці [Текст]: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95 – ВР. // Юридичний Вісник України.
– 2008. - № 30 – 26 липня – 1 серпня. – С.2.( із змін. та доп. ).
4.  Про  визначення  розміру  збитків  завданих  підприємству,  установі,  організації  розкраданням,  знищенням
(псуванням),  недостачею або втратою дорогоцінних металів,  дорогоцінного каміння  та  валютних цінностей
[Текст]:   Закон України від 6.  06.  1995 р.  № 217/95 – ВР (із  наступними змінами та  доповненнями)//  ВВР
України. – 1994. – 15. – ст. 94.( із змін. та доп.  )
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9. «Про практику розгляду судами трудових
спорів». 
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р. № 14 «Про судову практику в справах про
відшкодування шкоди заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками». 
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди». 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Відшкодування моральної шкоди : коментар,  законодавство, судова практика / за заг. Ред. М. К. Галянтича . —
К. : Юрінком Інтер, 2013. — 288с.
2.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
3.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
4.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
5.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
6. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема : Охорона праці
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття охорони праці, її правове регулювання. Гарантії прав громадян на охорону праці.
2. Організація охорони праці на підприємстві.
3. Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і
організаціях.
4. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і шкідливих роботах. Правила особливої охорони
праці жінок, молоді і осіб із пониженою працездатністю.

Рекомендована література
Базова:
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 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2.  Загальна  декларація  прав  людини:  Проголошена  Генеральною  Асамблеєю  ООН  10  грудня  1948  року
[Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
3.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 [Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042 .
4. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
5.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
7. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Текст]:   Закон України від 21 березня 1998 р. № 421
(із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної
Ради України. - 1991.- №21.- Ст.252.( із змін. та доп.  )
8. Про охорону праці [Текст]: Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 218. // Відомості Верховної Ради України.
— 1992. — № 49. - Ст. 668. (із змін. та доп.  . 9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного  випадку  на  виробництві  та  професійного  захворювання,  які  спричинили  втрату  працездатності
[Текст]: Закон України від 23.09.99 // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1999.-  N 46-47.- ст.403. (із змін. та доп.)
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення [ Текст ]: Закон України від від 07.12.1984 № 8073-X  //

Відомості Верховної Ради УРСР .- 1984 .- № 51.- ст. 1122.

11. Кримінальний Кодекс України [ Текст ]: Закон України від  5 квітня 2001 року, N 2341-III  //  Відомості

Верховної Ради України.- 2001.- N 25-26.- ст.131 (з останніми змінами).

12. Конвенція N 81 Міжнародної організації праці 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі

(ратифікована 08.09.2004 р.)

13. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці : Постанова КМУ від 11 лютого

2015 р. № 96.

14.  Про  затвердження  Порядку  проведення  перевірок  посадовими  особами  Державної  інспекції  України  з

питань праці та її територіальних органів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  №

390.

15. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної

та пожежної безпеки : Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306. 

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди». 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Відшкодування моральної шкоди : коментар,  законодавство, судова практика / за заг. Ред. М. К. Галянтича . —
К. : Юрінком Інтер, 2013. — 288с.
2. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги. Навчальний посібник // Д.В. Зеркалов .- К.: Основа,
2011.- 551 с. 
3. Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч. посіб . /  В.Д.  Губенко, Б.М. Коржик, В.П.
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Андрійченко, Н.А. Губенко;за ред. Б.М. Коржика; Харк. Нац.акад.міськ.госп-ва.-Х.: ХНАМГ, 2011 – 174 с.

Тема:  Трудові спори і порядок їх вирішення
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Поняття, види і причини виникнення трудових спорів. 
2. Комісії по трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. Порядок і строки розгляду індивідуальних
трудових спорів в КТС.
3. Трудові спори, що безпосередньо розглядаються судом.
4. Порядок вирішення колективних трудових спорів.
5. Право на страйк і його реалізація. Правові наслідки законного і незаконного страйку.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
3.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
4.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
5. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. № 456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із
змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
7.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
березня. (із змін. та доп.  )
.8. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : Закон України від 3 березня 1998
року // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1998.- N 34.- ст.227. (із змін. та доп.)
9. Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів [Текст]:
Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 // ЗП України. - 1994. - № 8. -
Ст. 193.( із змін. та доп.)
 10.  Постанова  Пленуму Верховного Суду України  від  06.11.1992 р.  № 9.  «Про  практику розгляду судами
трудових спорів». 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
5. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.
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Тема :  Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1.  Поняття нагляду і  контролю за  дотриманням законодавства  про працю Органи,  що здійснюють нагляд і
контроль за дотриманням законодавства про працю, їх повноваження.
2. Державний нагляд і контроль.
3.  Громадський нагляд і контроль.
4.Юридична відповідальність за порушення законодавства про працю.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
3.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
4.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
березня. (із змін. та доп.).
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення [ Текст ]: Закон України від від 07.12.1984 № 8073-X  //

Відомості Верховної Ради УРСР .- 1984 .- № 51.- ст. 1122.

6.  Кримінальний Кодекс України [ Текст ]: Закон України від  5 квітня 2001 року,  N 2341-III  //   Відомості

Верховної Ради України.- 2001.- N 25-26.- ст.131 (з останніми змінами).

7. Конвенція N 81 Міжнародної організації праці 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі

(ратифікована 08.09.2004 р.)

8. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці : Постанова КМУ від 11 лютого

2015 р. № 96.

9. Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань

праці та її територіальних органів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  № 390.

10. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної

та пожежної безпеки : Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306. 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4. Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч. посіб . /  В.Д.  Губенко, Б.М. Коржик, В.П.
Андрійченко, Н.А. Губенко;за ред. Б.М. Коржика; Харк. Нац.акад.міськ.госп-ва.-Х.: ХНАМГ, 2011 – 174 с.



25

5.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
6. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.
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6. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема. Трудове право як галузь права.

ПЛАН 
1. Поняття трудового права. Предмет трудового права.
2.Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, господарського,
права соціального забезпечення. 
3. Система трудового права України.

Контрольні питання 
1. Свобода праці та її  конституційні основи. Право на працю, його зміст,  значення та місце в системі прав
людини.
2. Поняття трудового права як галузі права. Трудове право в системі права України.
3. Історія становлення і розвитку трудового права як галузі права.
4.  Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, господарського,
аграрного, права соціального забезпечення. 
5. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України.
6. Поняття і особливості методу правового регулювання трудових відносин.

Загальні принципи правового регулювання трудових відносин, що закріплені в Конституції України. 
7.  Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю  України та інших законодавчих актах
України.
8. Співвідношення принципів і норм права.

9. Функції трудового права.
10. Система трудового права України.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.).
3.  Загальна  декларація  прав  людини:  Проголошена  Генеральною  Асамблеєю  ООН  10  грудня  1948  року
[Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 [Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042 .

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
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переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
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Тема. Суб'єкти трудового права

ПЛАН 
1. Найманий працівник як суб'єкт трудового права.
2. Роботодавець як суб'єкт трудового права. 
3. Профспілки  та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового
права.
4. Організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, як суб'єкти трудового права.
5. Державні органи як суб'єкти трудового права. 

Контрольні питання
1. Що належить до поняття "суб'єкт трудового права"?
2.  Як класифікуються суб'єкти трудового права?
3.  Які існують види суб'єктів трудового права?
4.  Чому громадянин є головним суб'єктом трудового права?
5.  Охарактеризуйте роботодавця як суб'єкта трудового права.
6.  Що включає поняття "трудові правовідносини"?
7.  Які існують види трудових правовідносин?
8.  Хто є суб'єктом трудових правовідносин?
9.  Підстави виникнення і припинення трудових правовідносин.
10.  У чому полягає зміст трудових правовідносин?
11.  Чим відрізняються трудові правовідносини та  похідні від трудових правовідносин?

Рекомендована література

Базова:
 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
3.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
4.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
5. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. № 456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із
змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
 7. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : Закон України від 3 березня 1998
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 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
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5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
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3.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема : Соціальний діалог. 
ПЛАН

1. Соціальний діалог як механізм реалізації соціального партнерства. Рівні та сторони соціального діалогу.
2.Форми соціального діалогу.  
3 Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Зміст 
4. Реалізація колективного договору, контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного
договору.
5. Поняття угоди. Генеральна угода, галузеві і територіальна угоди, їх сторони і зміст. Порядок укладення, зміни
угод і контроль за їхнім виконанням.
6. Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей під час ведення колективних переговорів.

Контрольні питання
1 Дайте визначення поняття колективного договору й назвіть його сторони.
2 Положення  змісту колективного договору?
3 Який існує порядок укладання колективного договору?
4 Відповідальність сторін колективного договору.
5 Порядок реєстрації колективного договору.
6 Що таке соціальне партнерство?
7 Суб’єкти соціального партнерства
8 Чим відрізняються колективний договір від колективних угод?
9Чи необхідно реєструвати зміни, які вносяться до колективного договору?
10 Яка відповідальність передбачена за невиконання законодавства в цій сфері?

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
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3.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
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4.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
5. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. № 456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із
змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
7.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
березня. (із змін. та доп.  )
8. Про зайнятість населення [Текст]: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI // Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164
(із змін. та доп.)
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Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
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Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:



29

1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
3.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.
7. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема: Основи правового регулювання зайнятості населення і працевлаштування
ПЛАН

1. Поняття зайнятості населення. Додаткові гарантії зайнятості
2. Державна служба зайнятості, її права та обов’язки. 
3. Управління страхуванням на випадок безробіття. Фонд загальнообов’язкового державного страхування на 
випадок безробіття.
4. Поняття працевлаштування  та його правові форми.  Поняття підходящої роботи.
5.  Поняття безробітного, його правовий статус.
7 . Види матеріального забезпечення та соціальні послуги в правовідносинах зайнятості.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика зайнятості в нашій державі.

2. Поняття зайнятості та працевлаштування.

3. Порівняйте поняття  працевлаштування та зайнятість.

4. Що таке  безробіття та часткове безробіття?

5. Поняття та правовий статус безробітного. 

6. Що таке підходяща робота?

7. В чому полягає особливість працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в України та громадян
України за кордоном?

8. Яким чином організовуваються громадські роботи?

9. Порядок виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності?

10.Які органи  здійснюють виплату матеріального забезпечення та надають соціальні послуги?

11.Хто являється застрахованою особою на випадок безробіття7

12.Хто не сплачує страхові внески до Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок 
безробіття?

13.Участь підприємств, організації,  установ у проведенні державної політики зайнятості?

14.Види матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальних послуг.

15.Умови та порядок надання матеріального забезпечення на випадок безробіття та соціальних послуг у 
випадку безробіття

16.Які види матеріального забезпечення та соціальних послуг  надаються безробітним?

17.Страховий стаж. Порядок виплати матеріальної допомоги залежно від страхового стажу?

18.Структура Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

19.Додаткові гарантії зайнятості для певних категорії громадян.

20.Що таке броня і квота робочих місць?
Рекомендована література

Базова:
 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
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3. Про зайнятість населення [Текст]: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI // Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164
(із змін. та доп.)
4 Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Текст]:   Закон України від 21 березня 1998 р. № 421
(із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної
Ради України. - 1991.- №21.- Ст.252.( із змін. та доп.  )
5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Текст]:   Закон України від 2
березня 2000 р. № 1533 — III  // ВВР. – 2000. - № 22.-  Ст.171. (із змін. та доп.  )

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 

Допоміжна:
1.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
2. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема : Трудовий договір
ПЛАН

1.  Поняття і  значення трудового договору.  Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових
договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.).
2. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Необхідні і додаткові (факультативні) умови.
3. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення. 
4. Строк трудового договору. Укладення трудового договору на невизначений строк, на визначений строк, вста-
новлений за погодженням сторін, на час виконання певної роботи.
5. Види трудових договорів.
6. Поняття переведення на іншу роботу, види переведень.
7. Підстави припинення трудового договору. Додаткові підстави припинення трудового договору.
8. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
9. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
10. Оформлення звільнення. Вихідна допомога. Правові наслідки незаконного звільнення.

Контрольні питання

1. Поняття трудового договору. Сторони трудового договору.

2. Види і форми трудових договорів. Зміст і умови трудового договору;

3. Порядок укладення трудового договору;

4. Випробування при прийомі на роботу. Фактичний допуск до роботи;

5. Порядок оформлення трудової книжки; 

6. Поняття і правове регулювання контракту як особливої форми трудового договору;

7. Трудові договори про сезонні та тимчасові роботи;

8. Правове регулювання сумісництва, заступництва, суміщення професій і посад.

9. Загальні підстави припинення трудового договору;

10.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника і третіх осіб;

11.Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженої ним особи;

12.Переважне право на залишення на роботі при звільненні у зв'язку із скороченням;

13.Прядок звільнення. Повноваження профкому при розірванні трудового договору з ініціативи власника;

14.Оформлення звільнення і проведення розрахунку;

15.Відсторонення від роботи.

16.Який порядок проведення зміни істотних умов праці?

17.Який порядок проведення атестації працівників?
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18.Яка різниця між припиненням трудового договору і відстороненням працівника від роботи?

19.Які обов’язки роботодавця при звільненні працівника?
Рекомендована література

Базова:
 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3. Про трудові книжки працівників [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 //
ЗП Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 197.( із змін. та доп.  )
4.  Інструкція  про  порядок  ведення  трудових  книжок  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях:
Затверджена  наказом Міністерства праці України, Міністерства  юстиції  України, Міністерства соціального
захисту населення України [Текст]:  від 29 липня 1993 р. № 59 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень
Міністерства праці України. — 1993. —№ 9-Ю; 1996. - № 5.( із змін. та доп.  )
5. Класифікатор професій станом на 1 вересня 2012 року  (із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року № 923)
6.Про затвердження інструкцій з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднання громадян на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності,
в засобах масової інформації [Текст]:  Постанова КМУ від 14 квітня 1997р. № 348. // Офіційний вісник України,
1997р., число 4, с.202.( із змін. та доп.)

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

Тема : Робочий час і час відпочинку
ПЛАН

1. Поняття робочого часу і значення його правового регулювання, види робочого часу.
2 Режим і облік робочого часу, порядок його встановлення. Ненормований робочий день.
3. Поняття надурочних робіт І порядок Їх застосування. Чергування.
4. Поняття і види часу відпочинку. 
5. Поняття І види відпусток. Щорічна основна відпустка І порядок її надання. 
6. Інші види відпусток. Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання. Додаткові відпустки у зв'язку з
навчанням. Творча відпустка. Соціальні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.

Контрольні питання
1. Поняття і види робочого часу: нормальний; скорочений; неповний; ненормований
2. Чим відрізняється скорочений час від неповного?
3. Поняття і види обліку робочого часу; 
4. Поняття і правове регулювання надурочних робіт.
5. Чергування;
6. Поняття і види часу відпочинку;
7. Які святкові та неробочі дні, передбачені в КЗпП України?
8. Порядок залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні;
9. Поняття і правове регулювання надання відпусток;
10. Види відпусток;
11. Прядок надання відпусток;
12. Коли виникає у працівника право на щорічну відпустку повної тривалості?
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13. Прядок оплати відпусток.
14. Особливості оформлення наказу про участь працівника у надурочних роботах.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3. Про відпустки [Текст]:  Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504.  // Відомості Верховної Ради України.
— 1997. — № 2. - Ст. 4. (із змін. та доп.  )

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.
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Модуль 2.
Тема : Оплата праці

ПЛАН
1. Поняття і структура заробітної плати.
2.  Сфери  регулювання  заробітної  плати:  державне  регулювання  заробітної  плати,  договірне  регулювання
заробітної плати.
3. Системи оплати праці.
4. Надбавки і доплати до заробітної плати.
5. Нормування праці. Норми праці (норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, нормовані виробничі
завдання, норми чисельності), відрядні розцінки.
6. Обчислення середньої заробітної плати. Індексація заробітної плати. Компенсація втрати частини зарплати у
зв'язку з порушенням строків її виплати.
7. Порядок виплати заробітної плати. Відрахування із заробітної плати.

Контрольні питання
1. Поняття заробітної плати.
2. Елементи тарифної системи.
3. Який строк дії норм праці?
4. Які умови праці мають враховуватися при розробленні норм виробітку?
5. Охарактеризуйте системи оплати праці.
6. За якою системою здійснюється оплата праці спеціалістів та робітників?
7. Відмінність погодинної та відрядної систем оплати праці.
8. Оплата роботи в надурочний та нічний час.
9. Форми матеріального стимулювання праці працівників.
10. Строки виплати заробітної плати.
11. Порядок виплати заробітної плати?
12. Чинники, від яких залежить оплата часу простою працівників.
13. Яким нормативним актом регулюється порядок обчислення середньої заробітної плати?
14. Визначте поняття та правові методи регулювання оплати праці.
15 . Що включають в себе поняття "основна і додаткова оплата праці"?
16. Які існують доплати і надбавки до зарплати?
17. Які існують форми і системи оплати праці?
18. Оплата праці в разі відхилень від нормальних умов роботи.
19. Які передбачені обмеження утримань із заробітної плати?

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2.  Загальна  декларація  прав  людини:  Проголошена  Генеральною  Асамблеєю  ООН  10  грудня  1948  року
[Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
3. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
4.  Про індексацію грошових доходів населення  [Текст]: Закон України  від 3 липня 1991 року //  Відомості
Верховної Ради (ВВР).- 1991. - N 42. - ст.551. (із змін. та доп.)
5. Про оплату праці [Текст]: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95 – ВР. // Юридичний Вісник України.
– 2008. - № 30 – 26 липня – 1 серпня. – С.2.( із змін. та доп. ).
6.  Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та
професійного  захворювання,  які  спричинили  втрату  працездатності  [Текст]: Закон  України  від  23.09.99  //
Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1999.-  N 46-47.- ст.403. (із змін. та доп.)

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
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1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема : Трудова дисципліна
ПЛАН

1. Поняття і значення дисципліни праці, засоби Її забезпечення.
2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Обов'язки працівника і роботодавця. Заохочення за
успіхи в роботі. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.
3. Дисциплінарна відповідальність працівників та її види.
4. Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття. 

Контрольні питання
1. Дайте визначення поняття та розкрийте зміст дисципліни праці.

2. У чому полягають значення дисципліни праці, її роль у ринковій економіці?
3.  Які  методи  забезпечення  дисципліни  праці  встановлено

законодавством? Дайте їх характеристику.
4. Якими нормативно-правовими актами регулюється внутрішній трудовий розпорядок?

5. Назвіть основні трудові обов'язки сторін трудового договору.
6. Визначте поняття і підстави заохочення.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.   Про  Національну  поліцію   [  Текст  ]  :  Закон  України  від  2  липня  2015  року  
№ 580-VIII  // Відомості Верховної Ради.- 09.10.2015.- № 40-41.- стор. 1970.- стаття 379  (з останніми змінами).
3.  Про судоустрій і статус суддів [ Текст ]:  Закон  України від  7 липня 2010 року ,  N 2453-VI // Відомості
Верховної Ради України.- 2010.- N 41-42.- N 43.- N 44-45.- ст.529(з останніми змінами ).

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема :  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
ПЛАН

1. Поняття та загальна характеристики матеріальної відповідальності.
2.Підстави та умови матеріальної відповідальності.
3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність.
4. Повна   матеріальна відповідальність. 
5. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
6.  Визначення  розміру шкоди та порядку її  відшкодування.  Визначення розміру шкоди у випадках,  коли її
фактичний розмір перевищує номінальний.
7. Матеріальна відповідальність  роботодавця за шкоду заподіяну працівнику.

Контрольні питання
1. Поняття матеріально відповідальності
2 Значення матеріальної відповідальності.
3 Функції матеріальної відповідальності.
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4 Назвіть відмінність матеріальної відповідальності працівників від цівільно – правової відповідальності
5 Які види матеріальної відповідальності працівників встановлено законодавством?
6 Як відшкодовується шкода заподіяна працівником роботодавцю?
7 Дайте загальну характеристику матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові?
8 Що таке колективна матеріальна відповідальність?
9 Що таке підвищенна матеріальна відповідальність?
10 Підстави  матеріальної відповідальності  роботодавця
11 Як розраховується середнямісячна заробітна плата?

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
березня. (із змін. та доп.  )
3. Про оплату праці [Текст]: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95 – ВР. // Юридичний Вісник України.
– 2008. - № 30 – 26 липня – 1 серпня. – С.2.( із змін. та доп. ).
4.  Про  визначення  розміру  збитків  завданих  підприємству,  установі,  організації  розкраданням,  знищенням
(псуванням),  недостачею або втратою дорогоцінних металів,  дорогоцінного каміння  та  валютних цінностей
[Текст]:   Закон України від 6.  06.  1995 р.  № 217/95 – ВР (із  наступними змінами та  доповненнями)//  ВВР
України. – 1994. – 15. – ст. 94.( із змін. та доп.  )
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9. «Про практику розгляду судами трудових
спорів». 
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р. № 14 «Про судову практику в справах про
відшкодування шкоди заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками». 
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди». 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Відшкодування моральної шкоди : коментар,  законодавство, судова практика / за заг. Ред. М. К. Галянтича . —
К. : Юрінком Інтер, 2013. — 288с.
2.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
3.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
4.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
5.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
6. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема : Охорона праці
ПЛАН

1. Поняття охорони праці та її правове забезпечення.
2.  Організація  охорони здоров’я  та  працездатності  працівників  на  підприємстві  у  тому числі  на    важких,
небезпечних і шкідливих роботах.
3. Охорона здоров’я жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю.
4.  Характеристика  загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування  від  нещасного  випадку  на



36

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
5. Поняття нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Порядок розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Контрольні питання
1.Що таке охорона праці? Чи є це поняття правовим?

2. Які існують правила та інструкції з охорони праці?
3. У чому правова сутність медичних оглядів та інструктажів для забезпечення охорони праці?

4. Які правові особливості охорони праці жінок і молоді?
5. Що слід розуміти під правовою організацією охорони праці?

6. Які норми права сприяють стимулюванню охорони праці?
7. Назвіть види органів з нагляду та контролю за охороною праці

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2.  Загальна  декларація  прав  людини:  Проголошена  Генеральною  Асамблеєю  ООН  10  грудня  1948  року
[Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
3.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 [Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042 .
4. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
5.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
7. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Текст]:   Закон України від 21 березня 1998 р. № 421
(із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної
Ради України. - 1991.- №21.- Ст.252.( із змін. та доп.  )
8. Про охорону праці [Текст]: Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 218. // Відомості Верховної Ради України.
— 1992. — № 49. - Ст. 668. (із змін. та доп.  . 9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного  випадку  на  виробництві  та  професійного  захворювання,  які  спричинили  втрату  працездатності
[Текст]: Закон України від 23.09.99 // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1999.-  N 46-47.- ст.403. (із змін. та доп.)
10. Кодекс України про адміністративні правопорушення [ Текст ]: Закон України від від 07.12.1984 № 8073-X  //

Відомості Верховної Ради УРСР .- 1984 .- № 51.- ст. 1122.

11. Кримінальний Кодекс України [ Текст ]: Закон України від  5 квітня 2001 року, N 2341-III  //  Відомості

Верховної Ради України.- 2001.- N 25-26.- ст.131 (з останніми змінами).

12. Конвенція N 81 Міжнародної організації праці 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі

(ратифікована 08.09.2004 р.)

13. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці : Постанова КМУ від 11 лютого

2015 р. № 96.

14.  Про  затвердження  Порядку  проведення  перевірок  посадовими  особами  Державної  інспекції  України  з

питань праці та її територіальних органів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  №

390.

15. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної

та пожежної безпеки : Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306. 

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди». 

Основна навчально- методична, наукова література
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1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Відшкодування моральної шкоди : коментар,  законодавство, судова практика / за заг. Ред. М. К. Галянтича . —
К. : Юрінком Інтер, 2013. — 288с.
2. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі. Загальні вимоги. Навчальний посібник // Д.В. Зеркалов .- К.: Основа,
2011.- 551 с. 
3. Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч. посіб . /  В.Д.  Губенко, Б.М. Коржик, В.П.
Андрійченко, Н.А. Губенко;за ред. Б.М. Коржика; Харк. Нац.акад.міськ.госп-ва.-Х.: ХНАМГ, 2011 – 174 с.

Тема :  Трудові спори і порядок їх вирішення
ПЛАН

1. Поняття, види і причини виникнення трудових спорів. 
2. Комісії по трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. Порядок і строки розгляду індивідуальних
трудових спорів в КТС.
3. Розгляд індивідуальних трудових спорів в суді. Трудові спори, що безпосередньо розглядаються судом.
4. Порядок вирішення колективних трудових спорів. Примірна комісія та трудовий арбітраж.
5. Право на страйк і його реалізація. Правові наслідки законного і незаконного страйку.

Контрольні питання
1.Дайте визначення поняттю трудових спорів.
2.Визначте момент їх виникнення.
3. Наведіть класифікацію трудових спорів.
4. Назвіть причини виникнення трудових спорів.
5. Дайте характеристику системі органів щодо розгляду трудових спорів.
6. Чи є підставою відсутність попереднього розгляду справи в КТС для відхилення судом позовної заяви щодо 
порушення трудових прав працівника?
7. Як створюється комісія з трудових спорів?
8. Які права та обов'язки має КТС?
9. Які трудові спори підвідомчі суду?
10. Які існують види колективних трудових спорів?
11. Дайте визначення поняттю страйк
12. При яких умовах проводити страйк заборонено?
13. Які наслідки визнання страйку незаконним?
14. Порядок проведення страйку
15. Завдання Національної служби посередництва та примирення

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
3.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
4.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
5. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. № 456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із
змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
7.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
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березня. (із змін. та доп.  )
.8. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : Закон України від 3 березня 1998
року // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1998.- N 34.- ст.227. (із змін. та доп.)
9. Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів [Текст]:
Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 // ЗП України. - 1994. - № 8. -
Ст. 193.( із змін. та доп.)
 10.  Постанова  Пленуму Верховного Суду України  від  06.11.1992 р.  № 9.  «Про  практику розгляду судами
трудових спорів». 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
5. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

Тема :  Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
ПЛАН

1. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю.
2.  Громадський  контроль  за  додержанням  законодавства  про  працю.     3.Юридична  відповідальність  за
порушення законодавства про працю.

Контрольні питання
1.Дайте  визначення  нагляду  і  контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю,  охорону  здоров'я  на
виробництві
2. Чим відрізняється нагляд і контроль?
3.  Які  ви  знаєте  види  нагляду і  контролю за  додержанням  законодавства  про  працю,  охорону здоров'я  на
виробництві?
4. Назвіть систему органів нагляду і контролю за додержання законодавства про працю
5.  Які  органи здійснюють державний нагляд і  контроль за додержанням законодавства про працю, охорону
здоров'я на виробництві?
6. Розкрийте структуру, завдання, повноваження Державної служби з питань праці.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
3.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
4.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
березня. (із змін. та доп.).
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення [ Текст ]: Закон України від від 07.12.1984 № 8073-X  //
Відомості Верховної Ради УРСР .- 1984 .- № 51.- ст. 1122.
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6. Кримінальний Кодекс України [ Текст ]: Закон України від  5 квітня 2001 року,  N 2341-III  //   Відомості
Верховної Ради України.- 2001.- N 25-26.- ст.131 (з останніми змінами).
7. Конвенція N 81 Міжнародної організації праці 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі
(ратифікована 08.09.2004 р.)
8. Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці : Постанова КМУ від 11 лютого
2015 р. № 96.
9. Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань
праці та її територіальних органів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012  № 390.
10. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності
та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної
та пожежної безпеки : Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 306. 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4. Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч. посіб . /  В.Д.  Губенко, Б.М. Коржик, В.П.
Андрійченко, Н.А. Губенко;за ред. Б.М. Коржика; Харк. Нац.акад.міськ.госп-ва.-Х.: ХНАМГ, 2011 – 174 с.
5.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
6. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.
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7. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ І ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗДОБУВАЧІВ

Тема : Трудове право як галузь права.
Зміст  навчального  матеріалу.  Поняття  праці  та  види  трудових  відносин  у  суспільній  організації  праці.
Становлення і розвиток трудового права України. 
Основні права людини в сфері праці. Міжнародно-правові стандарти. Конституція України про соціальні права
людини і громадянина в Україні. Конституційні засади права на працю. Заборона примусової праці. Рівність в
праці, заборона дискримінації.
Трудове право як одна з галузей права України. Поняття трудового права. Предмет трудового права: трудові від-
носини працівників і тісно пов'язані з ними суспільні відносини. Особливості методу трудового права. 
Поняття  і  значення  повних  принципів  трудового  права.  Формулювання     і  система  основних  принципів
трудового права Зміст конкретизація основних принципів трудового права.
Сфера дії норм трудового права. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного права,
адміністративного права,  права соціального забезпечення,  цивільного процесу).  Система трудового права як
галузі права. Система трудового законодавства. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.).
3.  Загальна  декларація  прав  людини:  Проголошена  Генеральною  Асамблеєю  ООН  10  грудня  1948  року
[Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня 1966 року: Ратифікований Указом

Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 [Електроний ресурс] : Верховна Рада України. - Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042 .

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
4.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
5. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

1. Теми рефератів
1. Сучасні тенденції розвитку трудового права.
2. Економічна і соціальна основа принципів трудового права України. 
3. Співвідношення принципів і норм права. 
4. Конституційні засади права людини на працю в Україні. 

2. Тестові завдання
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Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А — Систему правових норм.
Б — Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві,
В — Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г — Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. Основу предмета трудового права становлять:
А — Жива праця, її організація та умови.
Б — Інші індивідуальні та колективні правовідносини.
В — Індивідуальні, кооперативні відносини і відносини спільних підприємств.
Тест 3. Метод трудового права включає:
А — Договірний порядок виникнення трудових відносин.
Б — Поєднання рівності з підлеглістю.
В — Поєднання централізованого і локального регулювання праці.
Г — Нормативне і договірне регулювання умов праці.
Д — Несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.
Тест 4. Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права виявляється в:
А — Посиленні економічних методів управління.
Б — Активізації госпрозрахунку і самофінансування.
В — Розширенні демократичних заходів управління підприємством.
Г — Регулюванні міри праці і пенсійних відносин.
Д — Визначенні роду і виду трудової діяльності.
Тест 5. До функцій трудового права належать:
А — Виробнича (економічна) і виховна (ідеологічна).
Б — Захисна (процесуальна) і заохочувальна. 
В — Виробнича, виховна, захисна.
Тест 6 Трудове право як самостійна і провідна галузь права включає:
А — Систему галузі і систему законодавства.
Б — Систему науки і систему навчального курсу.
В — Систему галузі і систему прийняття норм. 
Г — Тільки систему галузі і систему законодавства.
Д — Тільки систему науки і систему прийняття норм.
Тест 7 Система норм трудового права поділяється на такі частини:
А — Загальну й особливу.
Б — Загальну та систему законодавства.
В — Тільки загальну і систему науки.
Тест 8 Система норм трудового права має такі ознаки:
А — Єдність і диференціація норм.
Б — Єдність і відокремлення норм.
В — Єдність і специфіка окремих норм.
Тест 9 Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А — Галузі виробництва і умов праці.
Б — Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В — Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г — Умов праці і функцій трудового права.
Д — Характеру трудових зв'язків і організації праці.
Тест 10До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
Е - Між головою фермерського (селянського) господарства і його 18-річним сином, який працює у господарстві
візничим;
Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З  -  Між  державною  юридичною  академією  і  студентами  денної  форми  навчання  стосовно  відпрацювання
трудового семестру;
И - Між директором підприємства і друкаркою цього ж підприємства щодо друкування збірки його віршів;
І - Між магазином і продавцем;
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Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.
Тест 11 До предмета трудового права належать відносини: 
А) між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку; 
Б) між поштою і поштаркою;
В) між магазином і продавцем; 
Г) між бібліотекою і читачем по відшкодуванню шкоди, завданої втратою книжок.
Тест 12 До відносин, тісно пов’язаних з трудовими, належать відносини:
А) щодо затвердження трудовим колективом правил внутрішнього трудового розпорядку; 
Б) щодо затвердження графіків відпусток у середній школі;
В) по оплати тимчасової непрацездатності працівника підприємства; 
Г) щодо встановлення тарифів оплати за комунальні послуги.
Тест 13 Які відносини можуть передувати трудовим відносинам:
А) відносини щодо зайнятості та працевлаштування; 
Б) відносини, що тісно пов’язані з трудовими;
В) відносини щодо вирішення трудових спорів. 

Тема 2:  Джерела трудового права
Зміст  навчального матеріалу.  Поняття  джерел трудового  права,  їх  класифікація  та  види.  Історія  розвитку
трудового законодавства. Сучасна система джерел, їх особливості. Загальна характеристика найбільш важливих
джерел  трудового  права.  Конституція  України  як  основне  джерело  трудового  права.  Система  законів,  що
регулюють соціально-трудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють працю працівників. Акти соціального
партнерства.  Локальні  нормативно-правові  акти.  Значення  роз'яснень  Пленуму  Верховного  Суду  України.
Реформа  трудового  законодавства:  основні  напрями  Проекту  Трудового  кодексу  України.  Єдність  і
диференціація  в  трудовому  праві.  Загальне  і  спеціальне  законодавство  про  працю  працівників.  Джерела
міжнародно-правового  регулювання  праці.  
  

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
4.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
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Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
6. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. №
7. Про зайнятість населення [Текст]: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI // Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164
(із змін. та доп.)
8. Про охорону праці [Текст]: Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 218. // Відомості Верховної Ради України.
— 1992. — № 49. - Ст. 668. (із змін. та доп.  )
9. Про оплату праці [Текст]: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95 – ВР. // Юридичний Вісник України.
– 2008. - № 30 – 26 липня – 1 серпня. – С.2.( із змін. та доп. ).
10. Про відпустки [Текст]:  Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504.  // Відомості Верховної Ради України.
— 1997. — № 2. - Ст. 4. (із змін. та доп.  )
11. Про трудові книжки працівників [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. №
301 // ЗП Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 197.( із змін. та доп.  )
12.  Інструкція  про  порядок  ведення  трудових  книжок  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях:
Затверджена  наказом Міністерства праці України, Міністерства  юстиції  України, Міністерства соціального
захисту населення України [Текст]:  від 29 липня 1993 р. № 59 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень
Міністерства праці України. — 1993. —№ 9-Ю; 1996. - № 5.( із змін. та доп.  )
13.  Положення  про  порядок  повідомної  реєстрації  галузевих  і  регіональних  угод,  колективних  договорів
[Текст]:   Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 // ЗП України. - 1994. -
№ 8. - Ст. 193.( із змін. та доп.)
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14. Класифікатор професій станом на 1 вересня 2012 року  (із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року № 923)
15.  Постанова  Пленуму  Верховного  Суду  України  від  06.11.1992  р.  № 9.  «Про  практику розгляду судами
трудових спорів». 
16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р. № 14 «Про судову практику в справах про
відшкодування шкоди заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками». 
17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди». 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
3.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
1. Теми рефератів

1. Конституція України як джерело трудового права. 
2 Закони України як джерела трудового права.
3 Єдність та диференціація джерел трудового права України. 
4 Судова практика та її роль у застосуванні трудового законодавства.
5 Генеральна угода як джерело норм трудового права. 

2. Практичні завдання
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється в Україні діяльність професійних спілок. Зробити список
нормативно-правових актів.
2.  Якими  нормативно-правовими  актами  регулюється  в  Україні  діяльність  роботодавців.  Зробити  список
нормативно-правових актів.
3.  Якими нормативно-правовими актами регулюється в Україні питання надання відпусток. Зробити список
нормативно-правових актів.

3. Тестові завдання
Тест 1 До джерел трудового права належать такі акти:
А) Конституція України; 
Б) трудовий договір;
В) Генеральна угода; 
Г) наказ міністерства про призначення начальника обласного центру зайнятості населення;
Д)контракт.  
Тест 2 Чи є джерелом трудового права трудовий договір:
А) так, тому що виконує функцію реального регулятора індивідуальних трудових відносин; 
Б) так, тому що є спеціальним видом діяльності щодо реалізації права;
В) так, є правовим актом, що породжує індивідуальні права та обов’язки його сторін;
Г)  ні,  тому  що  не  має  нормативного  характеру.  
Тест 3 Чи є рішення місцевого суду з трудового спору джерелом трудового права:
А) так; 
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Б) ні, рішення місцевого суду з трудового спору – правовий акт застосування норм трудового законодавства.
Тест 4 У якому випадку укладається колективний договір:
А) якщо організація (незалежно від форм власності) використовує найману працю; 
Б) якщо організація має право юридичної особи.
В) з роботодавцем фізичною особою.
Тест 5  У яких джерелах трудового права найчастіше містяться локальні норми у сфері соціально – трудових
відносин:
А) у колективному договорі; 
Б) у соціально - партнерських угодах.
Тест 6 Чи може укладатися колективний договір у структурних підрозділах підприємства в межах компетенції
цих підрозділів:
А) так; 
Б)ні.  
Тест 7  Як поділяються джерела трудового права за ступенем узагальнення: 
А) кодифіковані;
Б) комплексні; 
В) поточні;
Г)регіональні.  
Тест 8 Який закон застосовується, якщо виникають протиріччя між КЗпП та прийнятим законом України, що
містить норми трудового права:
А) застосовується Кодекс; 
Б) застосовуються норми прийнятого закону України;
В)  застосовуються  норми  закону  України  за  умови,  що  внесені  зміни  до  Кодексу.  Тест  9  Які  правила
застосовуються,  якщо  міжнародним  договором  або  угодою,  в  яких  бере  участь  Україна,  встановлено  інші
правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю: 
А) застосовуються правила міжнародного договору або угоди; 
Б) застосовується законодавство держави, в якій здійснене працевлаштування.
Тест  10  Чи  можуть  питання  регулювання  праці  вирішуватися  в  законах,  що  регулюють  суспільні
правовідносини в інших сферах:
А) так, наприклад, Закон України “Про освіту”; 
Б) ні, наприклад, Закон України „Про зайнятість населення”.

Тема 3: Правовідносини в сфері трудового права
Зміст  навчального  матеріалу.  Поняття  і  система  правовідносин  у  трудовому  праві.  Поняття  трудового
правовідношення, його особливості. Сторони і зміст трудових правовідносин. Підстави виникнення, зміни та
припинення  трудових  правовідносин.   Відмінність  трудового  правовідношення  від  суміжних  з  ним
правовідносин:  цивільного,  адміністративного,  соціального  забезпечення.  Правовідносини,  тісно  пов'язані  з
трудовими, їх види. 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Базова:

 Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Трудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Іванов Ю.Ф., Іванова М.В., Кононенко Л.М. Трудове право України: Навч. посіб. /За ред. професора Кононенка
Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
3. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
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1. Теми рефератів
1.Порівняльний аналіз трудового правовідношення й цивільних правовідносин.
2.Порівняльний аналіз трудового правовідношення й адміністративних правовідносин.
3. Порівняльний аналіз трудового правовідношення й  правовідносин з соціального забезпечення.
4. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.
1.5.  Загальна  характеристика  правовідносин,  що  передують  трудовим  правовідносинам  та   похідних   від

трудових правовідносин.
Тестові завдання для самоконтролю знань.

Тест 1. Визначення поняття трудового права включає:
А Систему правових норм.
Б Регулювання сукупності відносин суспільної організації праці на підприємстві,
В Поєднання суспільних, колективних і особистих інтересів працівників.
Г Визначення суб'єктів та їх компетенції.
Тест 2. Основу предмета трудового права становлять:
А Жива праця, її організація та умови.
Б Інші індивідуальні та колективні правовідносини.
ВІндивідуальні, кооперативні відносини і відносини спільних підприємств.
Тест 3. Метод трудового права включає:
А  Договірний порядок виникнення трудових відносин.
Б  Поєднання рівності з підлеглістю.
В  Поєднання централізованого і локального регулювання праці.
Г  Нормативне і договірне регулювання умов праці.
Д  Несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці.
Тест 4. Будівнича і провідна роль трудового права в загальній системі права виявляється в:
А  Посиленні економічних методів управління.
Б  Активізації госпрозрахунку і самофінансування.
В Розширенні демократичних заходів управління підприємством.
Г  Регулюванні міри праці і пенсійних відносин.
Д  Визначенні роду і виду трудової діяльності.
Тест 5. До функцій трудового права належать:
А  Виробнича (економічна) і виховна (ідеологічна).
Б  Захисна (процесуальна) і заохочувальна. 
В  Виробнича, виховна, захисна.
Тест 6 Трудове право як самостійна і провідна галузь права включає:
А  Систему галузі і систему законодавства.
Б  Систему науки і систему навчального курсу.
В  Систему галузі і систему прийняття норм. 
Г  Тільки систему галузі і систему законодавства.
Д  Тільки систему науки і систему прийняття норм.
Тест 7 Система норм трудового права поділяється на такі частини:
А  Загальну й особливу.
Б  Загальну та систему законодавства.
В  Тільки загальну і систему науки.
Тест 8 Система норм трудового права має такі ознаки:
А  Єдність і диференціація норм.
Б  Єдність і відокремлення норм.
В  Єдність і специфіка окремих норм.
Тест 9 Диференціація норм трудового права залежить від таких чинників:
А  Галузі виробництва і умов праці.
Б  Суб'єктів трудових відносин і характеру трудових зв'язків.
В  Галузі виробництва й шкідливих умов праці.
Г  Умов праці і функцій трудового права.
Д  Характеру трудових зв'язків і організації праці.
Тест 10До предмета трудового права належать відносини:
А - Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
Б - Між бібліотекою і читачем щодо відшкодування шкоди, завданої втратою книжок;
В - Між поштою і поштаркою;
Г - Між командиром військової частини і кухарем тієї самої частини;
Д - Між інститутом міліції і викладачем кафедри криміналістики;
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Е -  Між головою фермерського  (селянського)  господарства  і  його  18-річним  сином,  який  працює  у
господарстві візничим;

Є - Між Верховною Радою України і народним депутатом України;
Ж - Між Президентом і прем'єр-міністром України;
З - Між державною юридичною академією і студентами денної форми навчання стосовно відпрацювання

трудового семестру;
И -  Між директором підприємства  і  друкаркою цього  ж  підприємства  щодо  друкування  збірки  його

віршів;
І - Між магазином і продавцем;
Й - Між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;
К - Між прокурором району і слідчим цієї самої прокуратури;
Л - Між членами акціонерного товариства;
М - Між директором цирку і гастрольною трупою, що працює у цирку в літній сезон.

Тема 4: Суб'єкти трудового права
Зміст навчального матеріалу.  Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Правовий статус суб'єктів,
його види і зміст: трудова правосубєктність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки гарантії прав і обов'язків,
відповідальність суб’єктів трудового права.
Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Підприємства, установи, організації і  фізичні особи як
суб’єкти трудового права. 
Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Профспілкові органи та інші уповноважені на представництво
трудовим колективом органи як суб'єкти трудового права.
Організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, як суб'єкти трудового права.
Державні органи як суб'єкти трудового права. 

Рекомендована література

Базова:
 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
3.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
4.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
5. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. № 456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із
змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
 7. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : Закон України від 3 березня 1998
року // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1998.- N 34.- ст.227. (із змін. та доп.)
н. та доп.  )

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
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3.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Тестові завдання для самоконтролю знань.

Тест 1. Види суб'єктів трудового права:
А  Працівники (робітники та службовці).
Б  Власник підприємства (адміністрація).
В  Трудові колективи.
Г  Громадські організації (профспілки тощо).
Д  Будь-яка юридична особа.
Тест 2. Фізичні особи можуть бути суб'єктами трудового права лише за умови:
А  Досягнення певного віку.
Б  Наявності відповідної професійної підготовки.
В  Наявності складного юридичного факту. 
Г  Підвищення кваліфікації (професії). 
Д  Включення до складу бригади.
Тест 3. Риси, що об'єднують фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового права:
А  Обов'язкове додержання норм трудового права.
Б  Належність до державного устрою.
В  Можливість бути наймачем робочої сили. 
Г  Дотримання норм КЗпП.
Д  Збереження обов'язкової квоти працевлаштування.
Тест 4. Здатність громадянина до праці залежить:
А  Від його фізичного стану.
Б  Від його розумового стану.
В  Від досягнення ним повноліття (18 років).
Г  Від його фізичного і розумового стану.
Тест 5. Визначення поняття правовідносин включає:
А  Вид суспільних відносин.
Б  Учасників як носіїв юридичних прав і обов'язків.
В  Визначеність правовими нормами.
Г  Систему правових норм.
Тест 6. Найголовніші ознаки трудових правовідносин:
А  Включення працівників до складу трудового колективу.
Б  Виконання певної трудової функції.
В  Додержання трудового режиму.
Г  Визначення тривалості трудових зв'язків.
Д  Забезпечення сталих трудових відносин.
Тест 7.  До суб'єктів трудових правовідносин належать:
А  Працівники (робітники і службовці).
Б  Власники підприємств усіх форм власності.
В  Окремі громадяни як наймачі робочої сили.
Г  Тільки юридичні особи.
Д   Тільки особи віком старше 18 років. 
Тест 8. До основних видів трудових правовідносин належать:
А  Трудові й щодо працевлаштування.
Б  Трудових колективів і професійних спілок.
В  3 відшкодування матеріальної шкоди і розгляду трудових спорів.
Г  3 нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.
Д  3 державного соціального страхування.
Тест 9. Трудові правовідносини відрізняються від інших:
А  За суб'єктивним складом.
Б  За підставами виникнення.
В  За характером прав і обов'язків.
Г  За їх виникненням і тривалістю.
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Д  За їх припиненням і поновленням.
Тест 10. До підстав виникнення трудових правовідносин належать:
А  Угода сторін трудового договору.
Б  Адміністративно-правовий акт. 
В  Затвердження чи призначення на певну посаду.
Г  Обрання за конкурсом чи на виборну посаду.
Д  Рішення профкому або трудового колективу.

Розв’язати задачу:
1.  Вкажіть, у яких із зазначених випадків застосовуються норми трудового права, по кожному випадку 

розгорнута відповідь:
А) Токар працює на державному машинобудівному підприємстві

Б) Водій працює у приватній фірмі 

В) Майстер по ремонту телевізорів працює самостійно за індивідуальною ліцензією

Г) Кравець працює в майстерні пошиття одягу, що й" орендує колектив майстерні

Д) Вчитель працює за контрактом у приватній школі

Тема 5: Соціальний діалог. 
Зміст  навчального  матеріалу.  Соціальний  діалог  як  механізм  реалізації  соціального  партнерства.  Рівні  та
сторони соціального діалогу. Форми соціального діалогу.  
Загальна характеристика законодавства про колективні договори і угоди. 
Поняття колективного договору. Сторони колективного договору і порядок його укладення. Зміст і структура ко-
лективного договору. Реалізація колективного договору, контроль за його виконанням. Відповідальність за пору-
шення колективного договору.
Поняття угоди. Генеральна угода, галузеві і територіальна угоди, їх сторони і зміст. Порядок укладення, зміни
угод і контроль за їхнім виконанням.
Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей під час ведення колективних переговорів.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
2.Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності [Текст]:  Закон від 22.06.2012 №
5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — № 151. (із змін. та доп. )
3.Про колективні договори і  угоди [Текст]:    Закон України від 1 липня 1993 р.  № 3356 - XII //  Відомості
Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361; Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
4.  Про професійні спілки, їх  права та гарантії  діяльності  [Текст]:    Закон від 15.09.1999р.,   № 1045-XIV //
Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. - № 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
5. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. № 456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із
змін. та доп.)
6.  Про  трудові  колективи  і  підвищення їх  ролі    в  управлінні  підприємствами,  установами,   організаціями
[Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  [Електронний ресурс] : Верховна рада України.- Режим доступу
:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
7.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос України. – 2011. - № 49-50 – 14
березня. (із змін. та доп.  )
8. Про зайнятість населення [Текст]: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI // Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164
(із змін. та доп.)

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.: ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. спец. вищ. навч. закл. / П.
Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак,  3.  Я. Козак та ін.;  За ред. П. Д.  Пилипенка. — 2-е вид.,  иерероб.  і  доп. — К.:
Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. — Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс законів про працю України: Науково–практичний коментар / [Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова
Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.). – Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
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1.Жернакова В.В. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание пятое,
переработанное и дополненное / Под. ред. В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
2.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О. Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
3.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
4. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.
5. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
Право, 2015. – 230 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Теми рефератів

1. Історія виникнення колективних договорів.
2. Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні.

3. Суб'єкти соціального партнерства в Україні.
Тестові завдання для самоконтролю знань.

1.Колективні договори укладаються:
1 на будь-якому підприємстві

2 на підприємствах незалежно від форми власності
3 на підприємствах, які мають право юридичної особи

4 на підприємствах де працює понад 20 осіб
5 на вимогу професійної спілки

6 на вимогу роботодавця
2.Сторона галузевої угоди 

1. роботодавець
2. об’єднання роботодавців

3. профспілковий орган
4. працівник

3.  Колективний договір:
1. підлягає реєстрації

2. не реєструється
3. реєструється або не реєструється за бажанням сторін

4. Види колективних угод:
А  Генеральна і бригадна, територіальна

Б  Генеральна, галузева і територіальна.
В  Державна  і галузева, локальна.

5. Сторона державної (генеральної) угоди:
А Професійні спілки, що об'єдналися для укладення угоди. 

Б  Власник або вповноважений ним орган. 
В  Група працівників або профком. 

Г   Об’єднання власників
6. Сторона територіальної угоди

А  Місцевий орган  влади. 
Б  Об'єднаннями підприємств України

В Об'єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовим колективом органами України
Г. Трудовий колектив підприємства.

7.Дія колективного договору поширюється:
1) на усіх працівників, що працюють у роботодавця 
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2) тільки на членів профспілки

3) тільки на тих працівників, які працювали на момент укладення колективного договору
4) Тільки на штатних працівників

3) тільки на тих працівників, які працювали на момент укладення колективного договору 

РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ:
Завдання 1. На  ТОВ  «Ліон»  протягом  5  років  його  функціонування  не  укладено  жодного  колективного

договору.
Дайте відповідь. Чи є відсутність укладення колективного договору порушенням трудового законодавства?

Завдання 2. 23 серпня 2016 р. між Кабінетом Міністрів України та  Всеукраїнським обєднанням  профспілок
було  укладено  Генеральну  угоду  Дайте  відповідь.  Поясніть  роль  Кабінету  Міністрів  України  в  укладенні

Генеральної угоди.
Завдання 3. Які з колективних договорів чи угод підлягають реєстрації і в яких органах?

Завдання  4. Чи  набирають  чинності  внесені  до  колективного  договору  зміни,  якщо  вони  не  пройшли
повідомної реєстрації в міській раді?

Завдання 5.  Чи варто вносити в колективний договір норми чинного трудового законодавства? Може достатньо
того, що вони є в законодавстві?

Завдання  6.   Чи  поширюються  норми  колективного  договору  на  членів  профспілки,  яка  не  підписала
колективний договір?   

Завдання 7. Чи має право профспілка, яка не підписала колективний договір, контролювати його виконання і
вимагати документи, потрібні для контролю за його виконанням?

Завдання  8.  Чи  може  бути  укладено  колективний  договір  на  підприємстві  з  невеликою  чисельністю
працівників , на  якому відсутня профспілкова організація?

Тема 6: Основи правового регулювання зайнятості населення і працевлаштування
Зміст навчального матеріалу. Законодавство про зайнятість населення. Поняття, форми зайнятості і державна
політика в цій сфері.
Правовий статус безробітного. Поняття безробітного і підходящої роботи. Право громадян на забезпечення зай-
нятості і працевлаштування.
Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування.
Державна  служба  зайнятості,  її  права  і  обов'язки.  Державні  гарантії  (загальні  та  додаткові)  зайнятості
населення.  Соціальні  гарантії  при  втраті  роботи і  безробітті.  Деякі  особливості  працевлаштування окремих
категорій громадян. 

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3. Про зайнятість населення [Текст]: Закон від 05.07.2012 № 5067-VI // Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164
(із змін. та доп.)
4 Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Текст]:   Закон України від 21 березня 1998 р. № 421
(із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної
Ради України. - 1991.- №21.- Ст.252.( із змін. та доп.  )
5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Текст]:   Закон України від 2
березня 2000 р. № 1533 — III  // ВВР. – 2000. - № 22.-  Ст.171. (із змін. та доп.  )

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. / Н.Б. Болотіна. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725
с — (Вища освіта XXI століття).

 Допоміжна:
1.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
“Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки
(спеціальність) 6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков, С.М. Прилипко,
А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого, 2015. – 118 с.
2. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. :
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Право, 2015. – 230 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
РЕФЕРАТИ:

1. Особливості працевлаштування окремих категорій громадян.

2. Профпідготовка та перекваліфікація громадян зареєстрованих в службі зайнятості.
3. Організація оплачу вальних громадських робіт.

4. Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
РОЗВЯЗАТИ ЗАДАЧІ:

Завдання 1. Після звільнення з ЗАТ «Каштан» С. звернувся до служби зайнятості за місцем проживання для
реєстрації його як безробітного. Через 5 днів після реєстрації С. почав вимагати виплатити йому допомогу з

безробіття.
Дайте відповідь. Чи законні вимоги С.? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Завдання 2. Після  звільнення  з  ПП  «Млин»  В.  було  визнано  в  установленому  порядку  безробітним.  До
звільнення В. працював 25 календарних тижнів на умовах неповного робочого тижня та був застрахований.

Дайте відповідь. Чи отримуватиме В. матеріальне забезпечення та соціальні послуги у зв’язку з безробіттям?
Якщо так, то в якому порядку і які їх види. Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Завдання 3. К.  звернувся  до  служби  зайнятості  для  виплати  йому  допомоги  з  безробіття  для  організації
підприємницької діяльності.

Дайте відповідь. За яких умов та в якому порядку К. буде виплачено допомогу з безробіття для організації
підприємницької діяльності? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно – правові акти.

Завдання 4.Двадцятирічний Самойлов закінчив  університет за економічною спеціальністю. До університету
ніде не працював. Які гарантії забезпечення зайнятості передбачені для такої категорії населення?

Тема 7: Трудовий договір
Зміст  навчального матеріалу.  Поняття і  значення трудового  договору.  Відмінність трудового  договору від
суміжних цивільно-правових договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). Сторони
трудового договору. Зміст трудового договору. Необхідні і додаткові (факультативні) умови.
Поняття трудової функції і місця роботи за трудовим правом. Загальний порядок укладення трудового договору,
його оформлення. Строк випробування при прийнятті на роботу. Документи, що подаються при прийнятті на ро-
боту.
Трудова книжка працівника.
Строк трудового договору. Укладення трудового договору на невизначений строк, на визначений строк, вста-
новлений за погодженням сторін, на час виконання певної роботи.
Види  трудових  договорів.  Особливості  окремих  видів  трудових  договорів:  трудовий  договір  державного
службовця;  трудовий  договір  працівника,  що  приймається  за  конкурсом;  трудовий  договір  за  суміщенням
професій (посад);
трудовий договір про роботу за сумісництвом та ін.
Поняття переведення на іншу роботу, види переведень.
Переміщення на інше робоче місце. Зміна істотних умов праці. Переведення на іншу роботу в разі виробничої
потреби і в разі простою.
Поняття і випадки відсторонення від роботи. Правове регулювання відсторонення від роботи.
Підстави припинення трудового договору. Додаткові підстави припинення трудового договору. Розірвання тру-
дового договору з ініціативи працівника. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого  ним  органу.  Додаткові  підстави  для  припинення  трудового  договору  деяких  категорій
працівників. Оформлення звільнення. Вихідна допомога. Правові наслідки незаконного звільнення.

Рекомендована література
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та доп.)
3. Про трудові книжки працівників [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 //
ЗП Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 197.( із змін. та доп.  )
4.  Інструкція  про  порядок  ведення  трудових  книжок  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях:
Затверджена  наказом Міністерства праці України, Міністерства  юстиції  України, Міністерства соціального



52

захисту населення України [Текст]:  від 29 липня 1993 р. № 59 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень
Міністерства праці України. — 1993. —№ 9-Ю; 1996. - № 5.( із змін. та доп.  )
5. Класифікатор професій станом на 1 вересня 2012 року  (із змінами та доповненнями, затвердженими наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 серпня 2012 року № 923)
6.Про затвердження інструкцій з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Відмінність  трудового  договору  від  суміжних  цивільно-правових  договорів,  пов'язаних  з  працею

(підряду, доручення, авторського і та ін.).
2. Порівняльний аналіз  трудового договору та контракту.
3. Атестація працівників: поняття, значення її проведення. Правові наслідки атестації.
4. Трудовий договір з молодим спеціалістом.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.
Тест 1. Власник має право вимагати від громадянина, який влаштовується на роботу, такі документи:
А  Тільки паспорт і трудову книжку.
Б  Паспорт, трудову книжку, довідку про медичний огляд для окремих працівників.
В  Паспорт, трудову книжку, інші документи на вимогу власника.
Г  Паспорт, трудову книжку, документ про освіту для окремих працівників.
Тест 2. Громадянин України має право самостійно укладати трудовий договір: 
А  Тільки з 16 років
Б  Тільки з 14 років, а в окремих випадках — з 15. 
В  Це питання вирішують батьки або профком. 
Г  Це питання громадянин вирішує самостійно. 
Д  3 будь-якого віку, але не молодше 18 років.
Тест 3. Під час прийняття на роботу випробування встановлюється:
А  Власником або уповноваженим ним органом. 
Б  За угодою з профспілковим комітетом. 
В  За обопільною угодою сторін трудового договору.
Г  На вимогу працівника. 
Д  За угодою власника і профкому.
Тест 4. Обов'язкові умови трудового договору, про які повинні домовитись сторони під час прийняття на

роботу для того, щоб договір вважався укладеним:
А  Про розмір оплати праці.
Б  Про тривалість робочого часу.
В  Про місце роботи та строк договору.
Г  Про трудову функцію працівника.
Д  Про тривалість відпустки.
Тест 5. Види трудових договорів за строком: 
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А  На невизначений строк (безстрокові). 
Б  На певний строк за домовленістю сторін. 
В  На строк виконання певної роботи. 
Г  На тимчасову та сезонну роботу. 
Д  На виконання роботи за сумісництвом.
Тест 6. Строк випробування не повинен перевищувати:
А  Одного місяця для робітників.
Б  Двох тижнів. 
В  Шести місяців. 
Г  Одного тижня.
Д  Трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з профкомом — шести місяців.
Тест 7. Якщо працівник не витримав строку випробування, то він звільняється: 
А  За власним бажанням. 
Б  За угодою сторін трудового договору. 
В  У зв'язку з невідповідністю виконуваній роботі.
Г  У зв'язку з результатами випробування. 
Д  3 будь-яких зазначених підстав.
Тест 8. Трудовий договір укладається в формі:
А  Як правило, у письмовій.
Б  Залежить від домовленості сторін.
В  Переважно в усній.
Г  В окремих випадках обов'язково в письмовій.
Тест 9. Характерні ознаки контракту як особливої форми трудового договору:
А  Обумовленість сторонами строку дії контракту та прав і обов'язків кожної сторони.
Б  Обумовленість сторонами відповідальності та організації праці.
В Обумовленість сторонами умов розірвання контракту, у тому числі і достроково.
Г  Укладення контракту тільки в письмовій формі і щонайбільше на 5 років.
Д  Укладення контракту на будь-який строк за домовленістю сторін.
Тест 10. Правове значення випробування при прийнятті на роботу виявляється:
А  У перевірці відповідності працівника роботі, яка йому доручається. 
Б  У застережних умовах щодо випробування в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
В  У поширенні на працівника законодавства про працю в період випробування.
Г  У забороні встановлення випробування для окремих осіб.
Д  У неможливості звільнення працівника за результатами випробування після закінчення його строку.
Тест 11. Випробування не може встановлюватися:
А  Для молодих робітників після закінчення професійно-навчальних закладів.
Б  Для молодих спеціалістів після закінчення навчальних закладів.
В  Для звільнених з лав Збройних Сил України.
Г  Для неповнолітніх працівників.
Д  Для працівників, які переводяться на інше підприємство.
Е  Для жінок, які мають дітей віком до 15 років.
Тест 12. Випробування може встановлюватись:
А  Будь-якої тривалості, що передбачено Законом, лише за угодою сторін трудового договору.
Б  Максимальна тривалість випробування не може перевищувати трьох місяців.
В  Максимальна тривалість випробування для робітників не може перевищувати одного місяця.
Г  Максимальна тривалість випробування в окремих випадках за погодженням з профкомом не може

перевищувати шести місяців.
Д  Можливість випробування в разі прийняття на роботу залежить від обопільної угоди сторін.
Тест 13. Юридичне значення результатів випробування в разі прийняття на роботу:
А  Після закінченні строку випробування вважається, що працівник витримав випробування.
Б  До закінчення встановленого випробування власник має право звільнити працівника без погодження з

профкомом.
В   Протягом  строку  випробування  в  разі  виявлення  невідповідності  працівника  він  звільняється  з

ініціативи власника без виплати вихідної допомоги й без обов'язку його працевлаштування.
Г  Розірвання трудового договору за результатами випробування може бути оскаржене в органах розгляду

трудових спорів.
Д  У період випробування трудовий договір може бути розірваний лише на підставах, передбачених ст. 40

і 41 КЗпП України.
Тест 15. Трудовий договір укладається на певний строк:
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А  В усіх випадках на розсуд власника або уповноваженого ним органу.
Б  Тільки за обопільною домовленістю сторін трудового договору.
В  Тільки з працівником, якому виповнилося 18 років.
Г  За умови укладення трудового контракту. 
Д  Тільки за бажанням працівника.
Тест 16. Чи обов'язково проходять медичний огляд у разі прийняття на роботу особи, молодші 18 років:
А  Ні.
Б  Так.
В  Обов'язково в разі прийняття на тимчасову й сезонну роботу.
Г  Обов'язково в разі прийняття на шкідливу або небезпечну роботу.
Д  Обов'язково в разі прийняття на будь-яку роботу.
Тест 17. Обов'язково медичні огляди проходять працівники:
А  Молодші 18 років. 
Б  Тимчасові та сезонні.
В  Зайняті на шкідливих або небезпечних роботах. 
Г  Які уклали трудовий контракт. 
Д  Зайняті на роботах, що пов'язані з рухом транспорту.
Тест 18. Підставою виникнення трудових правовідносин є:
А  Укладення трудового договору в будь-якій формі.
Б  Укладення трудового контракту.
В  Фактичний допуск працівника до виконання роботи.
Г Адміністративно-правовий акт, акт обрання, призначення чи затвердження.
Д  Укладення трудового договору лише в письмовій формі та видання наказу про зарахування на роботу.
Тест 19. В укладенні трудового договору не може бути відмовлено працівникам:
А  Направленим на роботу в рахунок броні (неповнолітнім, інвалідам тощо).
Б  У порядку переведення за погодженням між керівниками підприємств.
В  3 таких мотивів, як соціальний і майновий стан, стать, мова, місце проживання.
Г  Які витримали умови конкурсу.
Д  Жінкам з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей.
Тест 20. Укладення трудового договору забороняється.
А  Якщо за медичним висновком працівникові протипоказаний певний вид роботи за станом здоров'я. 
Б  Якщо працівник не досяг 18 років, а йому запропонована шкідлива чи небезпечна робота. 
В  Якщо немає згоди батьків або осіб, що їх замінюють, стосовно неповнолітніх до 18 років. 
Г  Якщо немає згоди профспілкового органу стосовно молоді до 16 років. 
Д  Якщо працівник має групу інвалідності.
Тест 22. Види переведень на іншу роботу, що передбачені законом: 
А  Тимчасові. 
Б  Постійні. 
В  Через простій. 
Г  За станом здоров'я. 
Д  На нижче оплачувану роботу.
Тест 23. До тимчасових належать переведення: 
А  Через простій на тому самому підприємстві на весь його час, а на інше підприємство — на строк до

одного місяця. 
Б  За порушення трудової дисципліни на строк до трьох місяців. 
В  У разі виробничої потреби на строк до одного місяця. 
Г  В іншу місцевість. 
Д  За вимогою слідчого органу МВС України.
Тест 24. Тимчасове переведення в разі виробничої потреби допускається:
А  Для відвернення стихійного лиха.
Б  Для відвернення виробничої аварії або негайного усунення її наслідків.
В  Для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна.
Г  Для заміни відсутнього працівника.
Д  Для проведення поточних ремонтних робіт.
Тест 25. До постійних належать переведення:
А  На іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації.
Б  На іншу або на таку саму роботу на інше підприємство.
В  За вимогою профспілкового органу.
Г  За постановою органів прокуратури.
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Д  На іншу або на таку саму роботу в іншу місцевість.
Тест 26. Правова відмінність тимчасових переведень від постійних полягає у тому:
А  Що тимчасові переведення обов'язкові для працівників, а постійні — не обов'язкові.
Б  Що тимчасові переведення здійснюються без згоди працівника, а постійні  лише за його згодою.
В  Що в разі тимчасових переведень зберігається середній заробіток.
Г  Що в разі постійних переведень гарантується збереження попередньої заробітної плати.
Д  Що відмова працівника від тимчасового переведення вважається порушенням трудової дисципліни.
Тест 27. Переведення на некваліфіковані роботи забороняється:
А  Під час простоїв.
Б  Для тимчасової заміни відсутнього працівника. 
В  Через порушення трудової дисципліни. 
Г  У разі виробничої потреби. 
Д  У разі переведення на легшу роботу.
Тест 28. Згода працівника потрібна в разі його переведення:
А  В іншу місцевість.
Б  Через виробничу потребу та простій.
В  На інше підприємство.
Г  На іншу роботу на тому самому підприємстві.
Д  На вищу чи вакантну посаду.
Тест 29. Відмінність переміщення від переведення:
А  У разі переміщення не змінюються істотні умови праці.
Б  Переміщення погоджується з працівником.
В  У разі переміщення не змінюється професія чи спеціальність.
Г  У разі переміщення зберігається тривалість робочого часу.
Д  Переміщення завжди обов'язкове для працівника.
Тест 30. Підстави для припинення трудового договору:
А  За угодою сторін трудового договору.
Б  3 ініціативи самого працівника.
В  3 ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Г  3 ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору.
Д  3 ініціативи органів прокуратури та МВС України.
Тест 31. Трудові договори класифікуються:
А  За формою укладення (письмові й усні).
Б  За строками (невизначений, визначений, на час виконання певної роботи).
В  За змістом (трудовий контракт, за конкурсом, суміщенням, сумісництвом тощо).
Г  За волевиявленням сторін (працівника, роботодавця). 
Д  За вимогою окремих органів (суду, трудового арбітражу).
Тест 32. Вид трудового договору, що може припинятися за угодою сторін: 
А  Будь-який.
Б  Трудовий, який укладено на невизначений строк. 
В  Строковий.
Г  Трудовий з молодим спеціалістом. 
Д  Трудовий за суміщенням, сумісництвом і конкурсом.
Тест 33. Вид трудового договору, що може припинятися з ініціативи працівника:
А  Трудовий, який укладено на тимчасову або сезонну роботу.
Б  Трудовий, укладений на час виконання певної роботи.
В  Трудовий, укладений на невизначений строк.
Г  Будь-який за наявності поважних причин.
Д  Про роботу вдома.
Тест 34. Власник має право розірвати трудовий договір з таких підстав:
А  Закон передбачає загальні та додаткові підстави.
Б  Через прогул.
В  Після закінчення строку договору або в разі ліквідації підприємства.
Г  Через втрату довіри до окремих працівників.
Д  Через недостатню кваліфікацію працівника.
Тест 35. Порядок звільнення працівника з ініціативи власника або вповноваженого ним органу:
А  За обов'язковою попередньою згодою профкому.
Б  За обов'язковою попередньою згодою профспілкового органу, якщо звільняється член профспілки.
В  За попередньою згодою профспілкового органу в разі звільнення члена профспілки за систематичне
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невиконання трудових обов'язків.
Г  За попередньою згодою профспілкового органу в разі вчинення працівником крадіжки громадського

майна.
Д  Без попередньої згоди профспілкового органу в разі незадовільних результатів випробування.
Тест 36. Власник має право розірвати трудовий договір без попередньої згоди профспілкового органу з

таких підстав:
А  У разі ліквідації підприємства, установи, організації.
Б  У разі незадовільного результату випробування, обумовленого під час прийняття на роботу.
В  У разі звільнення з роботи за сумісництвом, коли поновлюється працівник, який раніше виконував цю

роботу.
Г   У  разі  звільнення  працівника,  який  не  є  членом  профспілки,  або  коли  на  підприємстві  немає

профспілкової організації.
Д   У  разі  звільнення  керівних  працівників  і  їх  заступників,  які  обирались,  затверджувались  або

призначались на посаду.
Тест 37. Вид трудового договору, який працівник може розірвати з власної ініціативи: 
А  Будь-який. 
Б  Строковий. 
В  Тимчасовий або сезонний. 
Г  На невизначений строк, попередивши власника за два тижні. 
Д  Будь-який з поважних причин.
Тест 39. Власник  має право звільнити працівника з таких підстав:
А  Законом передбачено дві групи підстав — загальні та додаткові.
Б  Через прогули або систематичне порушення трудової дисципліни.
В  У  разі  виявлення невідповідності  працівника  виконуваній  роботі  або  нез'явлення  його  на  роботу

більше чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності.
Г  У разі звільнення через втрату довіри або вчинення аморального проступку.
Д  У разі звільнення за розкрадання за місцем роботи державного чи громадського майна.
Тест 40. Розподіл трудових договорів за критеріями:
А  За формою — письмові та усні.
Б  За строками — на невизначений строк, певний строк і на час виконання певної роботи.
В   За  змістом  —  трудовий  контракт,  трудовий  договір  з  неповним  робочим  часом,  за  суміщенням,

сумісництвом тощо.
Д  За угодою сторін трудового договору або третіх осіб — строкові та безстрокові.
Е   За  вимогою  окремих  категорій  працівників,  яким  власник  не  має  права  відмовити  в  укладенні

трудового договору.
Тест 41. Які договори належать до тимчасових, сезонних і строкових:
А  До тимчасових — ті, що укладені на два місяці, а в окремих випадках — на чотири місяці.
Б  До сезонних — ті,  що укладені на строк до шести місяців і лише на підприємствах, де є сезонні

роботи.
В  До строкових — ті, що укладені на будь-який строк за обопільною домовленістю сторін.
Г  До будь-яких із названих належать трудові договори з молодими спеціалістами.
Д  До названих належать трудові договори зі скороченим робочим днем.
Тест 42. При звільненні з роботи працівникові виплачується вихідна допомога:
А  У разі призову або вступу працівника на військову службу.
Б  У разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством.
В  У разі порушення власником законодавства про працю, колективного або трудового договору.
Г  У разі зміни в організації праці або зміни істотних умов праці.
Д  У разі скорочення штату, перепрофілювання підприємства або поновлення на роботу працівника, який

раніше виконував цю роботу.
Тест 43. Значення трудової книжки полягає в такому:
А  Вона є основним документом про трудову діяльність працівника.
Б  Обов'язковому її оформленні на всіх працівників, які працюють понад 5 днів.
В  Обов'язковому її заведенні на тимчасових, сезонних і позаштатних працівників.
Г  Обов'язковому занесенні до неї відомостей про роботу та заохочення, крім відомостей про стягнення.
Д  Обов'язковому запису до неї причини звільнення відповідно до закону з посиланням на відповідну

статтю (пункт) закону.
Тест 44. Строковий трудовий договір укладається: 
А  Як правило, за обопільною угодою сторін. 
Б  У будь-якій місцевості України за розсудом власника або уповноваженого ним органу. 
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В  Тільки за погодженням із профкомом. 
Г  Тільки в разі досягнення працівником 18 років. 
Тест 45. Чи може неповнолітній працівник звільнитися з роботи за власним бажанням:
А  Може,  попередивши власника письмово за два тижні.
Б  Може за своїм розсудом. 
В  Може, але попередньо повідомивши комісію в справах неповнолітніх. 
Г  Може лише з дозволу профкому. 
Д  Не може до досягнення 18 років.
Тест 46. До поважних причин розірвання трудового договору з ініціативи працівника належать: 
А  Вступ до вищого навчального закладу. 
Б  Переїзд в іншу місцевість. 
В  Необхідність догляду за інвалідом першої групи або дитиною-інвалідом. 
Г  Обрання на іншу посаду за конкурсом. 
Д  Зміна умов праці, коли працівник не згодний із ними.
Тест 47. До прогулу належать:
А  Невихід на роботу без поважних причин протягом усього робочого дня (зміни).
Б  Відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня.
В  Поява на роботі в нетверезому стані.
Г  Самовільне використання днів відгулу чи відпустки.
Д  Поява на роботі в стані наркотичного або токсичного сп'яніння.
Тест 48. Факт перебування працівника під арештом дає підстави:
А  Для звільнення його за прогул без поважних причин.
Б  Для звільнення за появу на роботі в нетверезому стані.
В  Для позбавлення преміальних виплат.
Г  Для залишення на роботі без будь-якого ущемлення трудових прав.
Д  Для переведення на іншу нижче оплачувану роботу.
Тест 49. Без погодження з працівником допускається:
А  Переведення його на іншу роботу через простій.
Б  Переведення його в разі виробничої потреби.
В  Переміщення його на іншу вакантну посаду.
Г  Переведення його на роботу в іншу місцевість.
Д  Відсторонення його від роботи.
Тест 50. Відмова в прийнятті на роботу вважається правомірною з таких причин:
А  Наявності судимості за розтрату державного майна.
Б  Незгоди батьків підлітка на його роботу.
В  Заборони суду виконувати певну роботу.
Г  Незгоди профкому на роботу неповнолітнього.
Д  Відсутності у паспорті запису про прописку.
Тест 51. Власник зобов'язаний розірвати трудовий договір у зазначений працівником строк у разі: 
А  Переїзду на нове місце проживання. 
Б  Вступу до навчального закладу. 
В  Переведення на роботу в іншу місцевість. 
Г  Вагітності чи догляду за дитиною. 
Д  Догляду за хворим членом сім'ї, інвалідом першої групи. 
Е  Виходу на пенсію та в інших випадках.
Тест 52.  Переважне право на укладення трудового договору під час повторного прийняття на роботу

визначається:
А  Безпосередньо законом.
Б  На підставі закону колективним договором.
В  Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Г  За угодою сторін трудового договору.
Тест 53. Орган, що має право вимагати від власника розірвання трудового договору з працівником: 
А  Будь-який профспілковий. 
Б  Профспілковий, який підписав колективний договір. 
В  Будь-який інший, що підписав колективний договір за дорученням трудового колективу. 
Г  Будь-який, що підписав колективний договір, але лише стосовно керівного працівника, який порушує

трудове законодавство. 
Тест 55. Власник має право відсторонити працівника від роботи у разі:
А  Появи на роботі в нетверезому стані чи стані наркотичного сп'яніння.
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Б  Відмови чи ухилення від обов'язкового медичного огляду.
В  Відмови від перевірки знань з охорони праці.
Г  Небажання виконувати роботу за дорученням власника.
Тест 56. Вимоги, що можуть встановлюватися щодо укладення чи зміни трудового договору:
А  Забороняється відмова в прийнятті на роботу залежно від віку чи освіти.
Б  Забороняється відмова в прийнятті на роботу залежно від стану здоров'я і родинних зв'язків.
В   Вимоги  щодо  віку,  освіти,  стану  здоров'я  працівника  можуть  установлюватися  законодавством

України.
Тест 57. Підставою для розірвання трудового договору можуть бути постанови органів:
А  Будь-якого, що виявив порушення працівником трудових обов'язків.
Б  Який має право накладати адміністративне стягнення за вчинення за місцем роботи розкрадання майна

підприємства.
В  Про застосування заходів громадського впливу за вчинення дрібного розкрадання майна власника.
Тест 58. Переважне право на залишення на роботі під час вивільнення мають:
А  Колишні військовослужбовці протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
Б  Особи, які проходили альтернативну (невійськову) службу.
В  Депортовані з України протягом п'яти років з часу повернення в Україну.
Тест 59. Вихідна допомога виплачується:
А  У розмірі двох третин середньомісячного заробітку.
Б  Не менше середньомісячного заробітку.
В  Не менше двомісячного середнього заробітку.
Г  У розмірі тримісячного середнього заробітку.
Тест 60. З ініціативи працівника строковий трудовий договір підлягає достроковому розірванню у разі:
А  Хвороби працівника, що перешкоджає виконанню роботи за договором.
Б  Інвалідності, що перешкоджає виконанню роботи.
В  Порушення власником законодавства про працю або умов трудового договору.
Г  Досягнення обопільної угоди сторін трудового договору.
Тест 61. Випробування під час прийняття на роботу не встановлюється:
А  Особам, звільненим у запас із військової служби.
Б  Інвалідам, направленим на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертизи.
В  У разі прийняття на роботу в іншу місцевість
Г  У разі прийняття на роботу молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів.
Д  У разі переведення на роботу на інше підприємство.
Тест 62. Підстави для припинення трудового договору:
А  Призов працівника на альтернативну (невійськову) службу.
Б  Вимога профспілкового чи іншого органу, уповноваженого трудовим колективом.
В  Попередження працівником власника письмово за два тижні, якщо трудовий договір є безстроковим.
Г  Підстави, що передбачені трудовим контрактом.
Тест 63. Звільнення працівника з ініціативи власника не допускається у період:
А  Тимчасової непрацездатності працівника.
Б  Перебування працівника у відпустці.
В  Нез'явлення на роботу більше двох місяців підряд унаслідок хвороби.
Г  Невиходу на роботу більше чотирьох місяців підряд.
Тест  64. Відновлення  соціально-побутових  пільг,  які  працівники  мали  до  їх  звільнення  з  роботи,

визначається:
А  Власником разом із профкомом.
Б  Трудовим колективом на загальних зборах.
В  Колективним договором.
Тест 65. Відсторонення працівника від роботи допускається у разі:
А  Появи на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсичного сп'яніння.
Б  Ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу.
В  Ухилення від перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки.
Г  Невиконання норм виробітку з вини працівника. 
Д  Прогулу більше трьох днів.
Тест 66. Обмеження щодо спільної роботи на одному підприємстві передбачені:
А  Стосовно осіб, які є близькими родичами чи свояками.
Б  Стосовно батьків, подружжя, братів, сестер, дітей, а також батьків, братів, сестер і дітей подружжя.
В  Лише тоді, коли родичі безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.
Г  Чинним законодавством лише для державних підприємств.
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Д  Чинним законодавством незалежно від форми власності.
Тест 67. У разі зміни власника підприємства:
А  Трудові відносини, як правило, припиняються.
Б  Трудовий договір припиняється за скороченням штатів.
В  Дія трудового договору працівника продовжується.
Г  Дія трудового договору переходить у стан тимчасового.
Тест 68. Додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника не реалізуються в

разі:
А  Тимчасової непрацездатності працівника.
Б  Перебування працівника у відпустці.
В  Відсутності попередньої згоди профкому.
Г  Пропущення місячного строку порушення трудових обов'язків.
Тест 69. Трудовий договір має бути розірваний:
А  На вимогу будь-якого профспілкового органу.
Б  На вимогу профкому, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір.
В  Тільки з керівником, який порушує законодавство про працю та колективний договір.
Г   На  вимогу  іншого  органу,  крім  профкому,  який  за  дорученням  трудового  колективу  підписав

колективний договір.
Тест 70. Власник повинен звільнити працівника за його заявою у вказаний ним строк у разі:
А  Неможливості проживання в даній місцевості.
Б  Наявності дитини-інваліда.
В  Необхідності догляду за хворим членом сім'ї.
Г  Прийняття на роботу за конкурсом.
Д  Вступу до навчального закладу.

РОЗВЯЗАТИ ЗАДАЧІ
Задача 1.
До директора малого підприємства звернулися з проханням прийняти на роботу М., А. та П. Громадянин М. —

17-річний випускник школи, що раніше не працював; А. — має 30-річний стаж роботи зі спеціальності, за якою
вона влаштовується на роботу, має велику кількість заохочень за підмінну працю; П. працював до армії на цьому

самому підприємстві. Усіх їх було прийнято на роботу. У наказі, що було видано і з яким М., А. та П. були
ознайомлені, зазначалося, що їх прийнято на роботу з випробним строком один місяць. Коли минув місяць, усіх

їх було звільнено з роботи як таких, що не пройшли випробного строку. Оцініть дії адміністрації щодо кожного
з працівників.

Задача 2.
М.  працював  на  заводі  слюсарем-судноскладальником.  Одного  разу  взимку  на  заводі  сталася  аварія

тепломережі, роботи в цехах довелося припинити внаслідок низької температури. Адміністрація видала наказ
про переведення бригади слюсарів, у тому числі М., на роботу, до її виконують слюсарі-сантехніки, строком на

1 тиждень для участі у ліквідації аварії. Але М. відмовився виконати наказ та продовжував приходити на своє
звичайне місце роботи, пояснюючи це тим, що він уклав угоду на роботу саме слюсарем-судноскладальником,

до того ж заробітна плата сантехніка набагато менша. Незважаючи на це, М. було звільнено з роботи за прогул.
Чи відповідають законодавству дії працівника та адміністрації?

Задача 3.
Після закінчення середньої школи С. почала працювати в майстерні секретарем. Але через півтора місяця у

зв'язку  зі  вступом  до  інституту  звільнилася  з  роботи.  Адміністрація  відмовилася  видати  трудову  книжку,
пояснюючи  це  тим,  що  "робота  мала  для  неї  випадковий  та  тимчасовий  характер".  Чи  відповідають  дії

адміністрації вимогам законодавства?
Задача 4.

Громадянин Р., прочитавши оголошення у газеті, звернувся до відділу кадрів заводу з проханням прийняти його
на роботу. Після бесіди, йому запропонували прийти за остаточною відповіддю через кілька днів. Але коли він

вдруге завітав, йому відмовили у прийнятті на роботу, пояснивши, що після його візиту до них звернувся інший
кандидат, який має більший досвід роботи. Р. вважає це порушенням його прав і звернувся до суду. Яким має

бути рішення суду?
Задача 5.
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Громадянин П. влаштувався на роботу в конструкторське бюро на посаду інженера-конструктора з випробним

строком три місяці. Але коли цей строк закінчився, йому запропонували подовжити його ще на три місяці. Він
погодився,  але  наприкінці  цього  додаткового  строку  його  було  звільнено  як  такого,  що  не  витримав

випробування. Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?
Задача 6.

Громадянку С. було прийнято на роботу ткалею з випробним строком два місяці. Але через тиждень вона два
дні  не  з'являлася  на  роботі,  а  коли  вийшла  на  третій  день,  не  змогла  дати  поважних  пояснень  прогулу.

Адміністрація видала наказ про звільнення С. з роботи. Чи не припущено порушень трудового законодавства?
Задача 7.

Сімнадцятирічний Ігор Н.  після закінчення одинадцятого класу працював на заводі  токарем.  Але через три
місяці  на  підприємстві  почалося  скорочення  працівників,  за  згодою  профспілкового  комітету  хлопця  було

звільнено з роботи. Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?
Задача 8.

1 вересня М. подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але 12 вересня він звернувся до начальника цеху
та повідомив, що змінив своє рішення та вирішив залишитися працювати. Незважаючи на це, 18 вересня його

викликали до відділу кадрів і видали розрахунок та трудову книжку із записом про звільнення. М. звернувся до
суду з вимогою поновити його на роботі. Яким буде рішення суду?

Задача 9 
Громадянин  К.  працював  монтажником,  але  потім  захворів.  Медична  комісія  визнала  його  нездатним

виконувати попередню роботу,  у  зв'язку з  чим адміністрація  видала наказ  про його переведення на  роботу
обліковцем. Але К. не погодився з цим і зажадав поновлення його на попередній роботі, мотивуючи це тим, що

він не давав згоди на переведення. Хто правий у цій ситуації, як її вирішити?
Задача 10 

Громадянин  Петров  ,  якому  виповнилось  15  років,  прийняли  на  роботу  офіціантом  в  кафе  швидкома
обслуговування на час  літніх  канікул.  Після  місяця роботи його  звільнили за незадовільними результатами

випробування. Батьки Петрова були здивовані, що їх син весь місяць працював, а вони про  не знали.  Скільки
статей  закону порушив   власник кафе?

Задача 11
Родіна, яка потребує за медичним висновком переведення на більш легку роботу, подала заяву начальнику цеху.

Останній  відмовив  у  переведенні,  посилаючись  на  відсутність  такої  роботи,  і  запропонував  Родіній  піти  у
відпустку без збереження заробітної плати.

Як слід вчинити Родіній?
Задача 12. Після закінчення робочого дня директор цукрового заводу запропонував працівникам бухгалтерії

допомогти  швидко розвантажити машину з  цукром,  тому що наближалася  гроза.  Оплатити  таку роботу як
надурочну директор відмовився, мотивуючи це тим, що у працівників бухгалтерії ненормований робочий день і

за це їм встановлена додаткова відпустка. Працівники бухгалтерії звернулися за роз'ясненням до юриста.  Що
таке надурочна робота?  Що таке ненормований робочий день?  Який порядок залучення до надурочних робіт?

Чи підлягають вимоги працівників задоволенню? 

Тема 8: Робочий час і час відпочинку
Зміст навчального матеріалу. Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.
Правові норми робочого часу. Поняття і види робочого тижня, робочого дня і робочої зміни.
Нормальна і скорочена тривалість робочого часу, неповний робочий день.
Графіки змінності роботи, вахтовий метод роботи, гнучкі графіки роботи. Режим і облік робочого часу, порядок
його встановлення. Ненормований робочий день.
Поденний  і підсумований облік робочого часу.
Поняття надурочних робіт І порядок Їх застосування. Чергування.
Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня, зміни. Щоденні перерви в роботі. Щотижневі
вихідні дні. Святкові і неробочі дні.
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Поняття І види відпусток. Щорічна основна відпустка І порядок її надання. Щорічна додаткова відпустка, її
види і  порядок надання. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.  Творча відпустка.  Соціальні  відпустки.
Відпустки без збереження заробітної плати.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Особливості регулювання часу відпочинку жінок, молоді, осіб з сімейними обов'язками в конвенціях
МОП.

2. Творчі відпустки за законодавством України.

РОЗВЯЗАТИ ЗАДАЧІ
ЗАДАЧА 1. Відповідно до медичного висновку МСЕК бібліотекар Поліщук була визнана інвалідом 3 групи
загального захворювання і може працювати на попередній роботі, але не більше 6 годин. На підставі такого
висновку директор бібліотеки  встановила для  Поліщук 6  -  годинний робочий день з  оплатою пропорційно
відпрацьованому часу.    
Поліщук з цим не погодилася і вважає, що директор повинна їй встановити скорочений робочий день з оплатою
за робочий день нормальної тривалості, тоді як директор фактично встановила неповний робочий день.
Прокоментуйте цю ситуацію. Що таке робочий час нормальної тривалості? Скорочений робочий час? Неповний
робочий час? 
ЗАДАЧА 2. Після закінчення робочого дня директор цукрового заводу запропонував працівникам бухгалтерії
допомогти  швидко розвантажити машину з  цукром,  тому що наближалася  гроза.  Оплатити  таку роботу як
надурочну директор відмовився, мотивуючи це тим, що у працівників бухгалтерії ненормований робочий день і
за це їм встановлена додаткова відпустка.  Працівники бухгалтерії звернулися за роз'ясненням до юриста.  Що
таке надурочна робота?  Що таке ненормований робочий день?  Який порядок залучення до надурочних робіт?
Чи підлягають вимоги працівників задоволенню? 
Задача 3
Адміністратор готелю "Україна" Лобенко чергувала 1 і 2 травня, у зв'язку з чим вона звернулася до директора
готелю з  проханням будь-яким чином компенсувати  роботу в  святкові  дні.  Лобенко було  відмовлено  з  тієї
причини, що вона працювала у святкові дні згідно з графіком чергувань. Чи правомірна відмова директора? Чи
компенсується робота у святкові та неробочі дні?
Задача 4
Інженер машинобудівного підприємства Семкин пішов у відпустку з 1 серпня 2002 року на 26 календарних днів
згідно з графіком відпусток. У зв'язку з тим, що підприємство отримало вигідне замовлення, Семкина було
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відкликано  з  відпустки  11  серпня.  Директор  підприємства  пояснив,  що  виконання  отриманого  замовлення
неможливе без кваліфікованих працівників. Чи правомірні дії директора? Чи можливе перенесення відпустки на
наступний рік?
Задача 5
 Шістнадцятирічний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу з
проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку
на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами
та,  по-друге,  тим,  що  він  відпрацював  на  підприємстві  менше одинадцяти  місяців.  Але  С.  не  погодився  з
аргументами адміністрації. Хто правий?
Задача 6
Сімнадцятирічний М. працює у вагонному депо слюсарем. Депо забезпечує ремонт вагонів електропотягів і
працює в три зміни: перша зміна з 7 до 16 години, друга — з 16 до 24 годин та третя — з 0 до 7 години. У зв'язку
з виробничою необхідністю майстер запропонував М. вийти у понеділок у другу зміну, а у четвер — у третю, а
також вийти попрацювати в неділю. М. погодився на це. Чи відповідають дії майстра вимогам закону?
Задача 7
 Шістнадцятирічна  Ганна  працювала  оператором  ЕОМ  у  конструкторському  бюро  та  заочно  навчалася  у
технікумі. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку її робочий тиждень становив 38 годин. Навесні вона
звернулася до адміністрації з проханням надати їй відпустку для складання екзаменів у технікумі в червні, а
одразу після цього надати чергову щорічну відпустку. Адміністрація відмовила Ганні, мотивуючи це хворобою
кількох працівниць, які виконували такі самі функції, та надзвичайним напруженням з виконанням піврічного
завдання. Чи є тут порушення трудового законодавства?

РОЗВЯЗАТИ ТЕСТИ:
Тест 1. Тривалість робочого часу в Україні встановлюється:
А  Власником або уповноваженим ним органом разом із профспілковим комітетом.
Б  В окремих передбачених законом випадках власником за погодженням з працівником.
В  Державою за участю професійних спілок.
Г  Власником за погодженням з трудовим колективом.
Тест 2. Законом визначено робочий час:
А  Нормальний.
Б  Скорочений.
В  Неповний.
Г  Ненормований.
Д  Надомний.
Тест 3. Є такі види робочого тижня: 
А  Шестиденний і п'ятиденний. 
Б  Скорочений і неповний.
В  Нормований і ненормований.
Тест 4. Робочий тиждень встановлюється: 
А  Власником підприємства разом із профкомом. 
Б  3 урахуванням думки трудового колективу. 
В  За погодженням з місцевими органами влади. 
Г  Власником з дозволу органу вищого рівня. 
Д  Власником з дозволу Кабінету Міністрів України.
Тест 5. Початок і закінчення роботи визначається:
А  За угодою сторін трудового договору.
Б  Графіком змінності в разі змінної роботи.
В  Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Г  Спеціальними статутами для окремих працівників.
Д  Колективним договором чи угодою.
Г  Для будь-яких працівників за їх згодою.
Тест 6. Облік робочого часу здійснюється: 
А  Щоденно (поденно).
Б  Підсумовано (за тиждень, місяць, квартал, сезон, рік). 
В  Періодично на розсуд власника.
Д  Перехід зі зміни у зміну залежно від умов праці.
робіт окремих осіб.
Тест 7. Неповний робочий час може встановлюватися для працівників:
А  Тільки за сумісництвом і суміщенням.
Б  Які працюють на будь-якій роботі.
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В  Тільки для жінок, які доглядають дітей віком до трьох років.
Г  Тільки для жінок, які мають дітей, і пенсіонерів.
Д  Яким встановлено скорочений робочий час.
Тест 8. До надурочних робіт не залучають: 
А  Вагітних жінок і працівників віком до 18 років.
Б  Матерів, котрі годують груддю. 
В  Жінок, які мають дітей віком до трьох років. 
Г  Працюючих пенсіонерів та інвалідів.
Тест 9. Надурочні роботи компенсуються: 
А  Підвищеною оплатою. 
Б  Підвищеною оплатою або відгулом. 
В  Відгулом або підвищеною оплатою за бажанням працівника.
Тест 10. Відпустки поділяються на такі:
А  Основні й додаткові.
Б  Подовжені та мінімальні.
В  Основні та тривалі.
Г  Додаткові, подовжені, мінімальні.
Тест 11. За роботу у вихідний день працівникові надається:
А  Інший день відпочинку.
Б  Будь-який інший день відпочинку за угодою сторін.
В  Грошова оплата за угодою сторін.
Г  Інший день відпочинку або грошова оплата за угодою сторін.
Д  Повна компенсація за рішенням власника (адміністрації).
Тест 12. Основні щорічні відпустки поділяються на такі:
А  Нормальної тривалості. 
Б  Мінімальної тривалості. 
В  Подовженої тривалості. 
Г  Без збереження заробітної плати.
Тест 13. Раніше ніж через шість місяців за перший рік роботи щорічна відпустка надається:
А  Неповнолітнім працівникам (повна її тривалість).
Б  Вагітним жінкам (повна її тривалість). 
В  Жінкам, які доглядають дітей віком до трьох років.
Г  Жінкам, які мають дітей віком до 14 років. 
Д  Працюючим пенсіонерам за віком.
Тест 14. До стажу, що надає право на щорічну відпустку, включається:
А  Час фактичної роботи на підприємстві.
Б  Період тимчасової непрацездатності.
В  Період догляду за дитиною віком до трьох років.
Г Період, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи й заробітна плата.
Д Період оплаченого вимушеного прогулу не з вини працівника.
Тест 15. Забороняється ненадання щорічної відпустки працівникам:
А  Молодшим 18 років.
Б  Зі шкідливими умовами праці.
В  Протягом двох років підряд.
Г  Протягом трьох років підряд.
Д  Протягом строку, узгодженого між сторонами.
Тест 16. Черговість надання відпусток встановлюється:
А  Профспілковим комітетом підприємства.
Б  Власником підприємства.
В  Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Г  Колективним договором.
Д  Власником або уповноваженим ним органом за погодженням із профкомом.
Тест 17. Відпустка без збереження заробітної плати може надаватися:
А  За сімейними обставинами.
Б  За наявності поважних причин.
В  За домовленістю між сторонами.
Г  3 ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 
Д  На вимогу працівника-пенсіонера.
Тест 18. У разі надання щорічної відпустки всім працівникам гарантується збереження: 
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А  Місця роботи (посади). 
Б  Середнього заробітку. 
В  Тарифної ставки чи окладу. 
Г  Додаткових преміальних виплат.
Тест 19. Заміна відпустки грошовою компенсацією:
А  Законом не допускається.
Б  Допускається частково.
В Допускається в разі звільнення працівника якщо він не використав відпустку. 
Г  Може здійснюватись за рішенням власника та профкому.
Тест 20. Характерні ознаки скороченого робочого часу:
А  Установлення його тривалості лише законом. 
Б  Оплата праці за тарифною ставкою. 
В  Недопустимість його змінення за угодою сторін.
 Г  Встановлення лише для окремих працівників. 
Д  Встановлення тільки за угодою сторін. 
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Модуль 2.
Тема 9: Оплата праці
Зміст навчального матеріалу. Законодавство в сфері оплати праці. Поняття і зміст заробітної плати. Структура
заробітної  плати:  основна  заробітна  плата,  додаткова  заробітна  плата,  інші  заохочувальні  і  компенсаційні
виплати.
Сфери регулювання заробітної плати: державне регулювання заробітної плати, договірне регулювання заробіт-
ної плати.
Організація оплати праці на підприємстві. Тарифна система та її елементи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми
посадових окладів, тарифно-кваліфікацІйнІ характеристики (довідники). 
Надбавки і доплати до заробітної плати.
Система заробітної плати та її види (почасова, відрядна).
Преміювання працівників. Винагорода за результатами роботи за рік.
Нормування праці.  Норми праці (норми виробітку,  норми часу,  норми обслуговування, нормовані виробничі
завдання, норми чисельності), відрядні розцінки.
Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці. Обчислення середньої заробітної плати. Індексація за-
робітної  плати.  Компенсація  втрати  частини  зарплати  у  зв'язку  з  порушенням строків  її  виплати.  Порядок
виплати заробітної плати. Відрахування із заробітної плати.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Юридична відповідальність за порушення законодавства про оплату праці.
2. Реформи в сфері оплати праці: минуле і сучасне.
3. Тарифна система оплати праці: проблемний аспект.
4. Право працівника на оплату праці та його захист.
5. Міжнародні   акти щодо захисту права працівників  на оплату праці.

РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ
1. ЗАДАЧА  
У зв'язку з підготовкою автомобілів до щорічного технічного огляду головний інженер автотранспортного

підприємства  запропонував  групі  ремонтних  робітників  на  чолі  з  інженером-механіком залишитися  на  три
години для завершення виконання невідкладних робіт.  Однак у цей день закінчити усі  роботи не вдалося, і
працівникам було запропоновано залишитися на роботі наступного дня ще на три години.

Отримуючи  розрахункові  листи  заробітної  плати  за  минулий  місяць,  робітники  виявили,  що  їм  не
нарахували зарплати за виконані надурочні роботи. У бухгалтерії їм пояснили, що в табелі обліку робочого часу
надурочна робота, виконана цими працівниками, не зазначається. Директор підприємства пояснив, що він не
залучав  робітників  до  надурочних  робіт,  і  виконана  в  цей  час  робота  повинна  бути  зроблена у  звичайний
робочий день. Крім того, потрібна згода профспілкового комітету. Робітники звернулися до комісії з трудових
спорів підприємства із заявою про стягнення заробітної плати за час виконання поурочних робіт.

Вирішіть суперечку.
ЗАДАЧА  2
За наказом начальника будівельно-монтажного управління інженер Гусєв протягом місяця займав посаду

головного інженера, який знаходився у відпустці. Бухгалтер Савельєва зайняла посаду головного бухгалтера,
відсутнього через хворобу.

У якому порядку оплачується виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників?
ЗАДАЧА 3
Лазарєва працювала економістом у СП "Юган".  По закінченні  восьми місяців роботи їй була надана

відпустка згідно з графіком. Однак в оплаті, на яку розраховувала Лазарєва, їй було відмовлено. Адміністрація
мотивувала це тим, що підприємство не є державним, і працівники отримують досить високу заробітну плату.

Чи правомірні дії адміністрації.
ЗАДАЧА 4
Нормувальниці Курило була надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Через два роки і три місяці Курило за власним бажанням приступила до роботи і стала працювати на умовах
неповного робочого часу. 

Якою має бути її оплата праці - пропорційно відпрацьованому часу чи з виплатою посадового окладу за
відпрацьований місяць у повному розмірі?

ЗАДАЧА 5.
При звільненні інженера Трофимова за наказом директора підприємства з його заробітної плати було

проведене  відрахування  на  погашення  суми,  виплаченої  йому  на  відрядження,  в  яке  він  так  і  не  поїхав.
Трофимов оскаржив таке відрахування, оскільки його сума перевищувала розмір середньомісячного заробітку і
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він не був завчасно попереджений про необхідність погашення зазначеної суми.
Визначити порядок здійснення відрахувань із заробітної плати працівника.
 ЗАДАЧА 6.
Бухгалтер Савенко бела призначена виконуючою обов'язки головного бухгалтера інституту на період

хвороби працівника, що займав цю посаду. Однак,   при   отриманні   заробітної   плати   вона   з'ясувала,   що їй
нарахована заробітна плата без врахування цієї обставини. Директор інституту відповів, що виконувала ті самі
функції, що й до призначення, і вона не має право на доплату за суміщення професій (посад). З'ясувати умови
оплати праці за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
ЗАДАЧА 7
На час своїх відряджень директор підприємства призначає наказом виконуючого обов’язки. Чи має право 
бухгалтерія виплачувати йому різницю в окладах за час виконання обов’язків директора?
ЗАДАЧА 8
Якщо працівник працює на підприємстві неповний робочий день і значиться у штатному розкладі на 0,5 ставки, 
чи має право бухгалтер нарахувати йому зарплату, нижчу, ніж рівень мінімальної?

РОЗВ'ЯЗАТИ ТЕСТИ:
Тест 1. Закон України "Про оплату праці" визначає:
А — Колективно-договірні форми оплати праці.
Б — Державно-правові методи регулювання праці.
В — Економічні, правові та організаційні засоби оплати праці.
Г — Коло працівників, які перебувають у трудових відносинах.
Д — Сферу державного та договірного регулювання оплати праці.
Тест 2. Поняття заробітної плати включає:
А — Винагороду за виконану роботу.
Б — Обчислення її, як правило, у грошовому виразі.
В — Виплату її власником або уповноваженим ним органом працівникові.
Г — Створення організаційно-технічних умов.
Д — Забезпечення власником працівника необхідними інструментами.
Тест 3. До загальних положень, визначених у Законі України "Про оплату праці", належать:
А — Поняття, розмір і структура заробітної плати.
Б — Мінімальна зарплата та передача коштів.
В — Система організації оплати праці та тарифна система.
Г — Система законодавства про оплату праці.
Д — Структура тарифно-кваліфікаційного довідника.
Тест 4. Розмір заробітної плати залежить: 
А — Від складності та умов виконуваної роботи. 
Б — Від професійно-ділових якостей працівника. 
В — Від результатів праці працівника та господарської діяльності підприємства. 
Тест 5. До структури заробітної плати Закон відносить:
А — Основну та додаткову заробітну плату.
Б — Інші заохочувальні й компенсаційні виплати.
В — Усі види преміальних систем.
Тест 6. Основна заробітна плата встановлюється у вигляді:
А — Тарифних ставок (окладів).
Б — Відрядних розцінок для робітників. 
В — Посадових окладів для службовців. 
Г — Тарифної системи та умов праці. 
Д -- Винагород за працю й премії.
Тест 7. Додаткова оплата праці охоплює:
А — Винагороди за виконану роботу.
Б — Премії за своєчасний прихід на роботу.
В — Доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством. 
Г — Премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань. 
Д — Будь-які компенсаційні виплати та доплати.
Тест 8. До інших заохочувальних виплат і компенсацій належать:
А — Винагороди за підсумками роботи за рік.
Б — Премії за спеціальними системами та положеннями.
В — Компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, не передбачені нормами права.
Г — Виплати за просту некваліфіковану роботу.
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Д — Виплати за браковану не з вини працівника продукцію.
Тест 9. Правове значення закріплення мінімальної заробітної плати виявляється:
А — У виконанні простої некваліфікованої роботи.
Б — У визначенні тарифної ставки (окладу).
В — У встановленні будь-якої норми праці чи обсягу робіт.
Г — У невключені до неї доплат, надбавок та інших виплат.
Д — У гарантованості державою обов'язкового поширення її на всій території України для підприємств

усіх форм власності.
Тест 10. Система організації оплати праці охоплює:
А — Кошти з бюджетів і позабюджетних надходжень.
Б — Прибутки від господарської діяльності підприємства.
В — Сукупність підстав організації оплати праці.
Г — Суб'єктів організації оплати праці.
Д — Систему премій, доплат і надбавок.
Тест 11. Джерела коштів на оплату праці:
А — Частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності підприємства.
Б — Кошти з бюджетів для бюджетних установ і частина їх доходів.
В — Кошти, що формуються згідно зі статутами об'єднань громадян.
Г — Кошти, що надійшли від податкових зборів.
Д — Частина прибутку від дивідендів.
Тест 12. Організація оплати праці здійснюється на підставі:
А — Законодавчих актів та інших норм права.
Б — Генеральної угоди на державному рівні. 
В — Галузевих і територіальних угод. 
Г — Колективних і трудових договорів. 
Д — Трудових угод і трудових контрактів.
Тест 13. Суб'єкти організації оплати праці:
А — Тільки державні юридичні особи.
Б — Органи державної влади та місцевого самоврядування.
В — Власники, об'єднання власників або їх представницькі органи.
Г — Професійні спілки, їх об'єднання або представницькі органи.
Д — Робітники і службовці.
Тест 14. Тарифна система як основа організації оплати праці включає:
А — Тарифні сітки і тарифні ставки. 
Б -- Схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні довідники. 
В — Схеми окладів і тарифних розрядів.
Тест 15. Тарифна система використовується для:
А — Запровадження відрядної форми оплати праці.
Б -- Розподілу робіт залежно від їх складності та кваліфікації працівника.
В -- Визначення основи формування та диференціації розмірів зарплати.
Г - - Підрахування заробітку при акордній системі оплати праці.
Тест 16. Тарифна сітка (система посадових окладів) формується на основі:
А - - Тарифної ставки робітника першого розряду, що є вищою від мінімальної зарплати.
Б -- Міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).
В -- Закону України "Про підприємства" та інших актів законодавства України.
Г — Норм Кодексу законів про працю України.
Тест 17. Правові методи регулювання оплати праці:
А — Державне і договірне регулювання оплати праці.
Б — Локальне і адміністративно-господарське регулювання.
В — Державне і нормативно-колективне регулювання.
Тест 18. Правове забезпечення оплати праці включає:
А — Державне і договірне регулювання оплати праці.
Б — Права працівників на оплату праці та їх захист.
В — Контроль за додержанням законодавства про оплату праці.
Г — Дотримання колективних договорів та угод.
Д — Громадську відповідальність посадових осіб.
Тест 19. Державне регулювання оплати праці включає такі норми:
А — Щодо колективних договорів і угод.
Б — Щодо громадських і колективних об'єднань.
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В — Щодо сфери дії та умов визначення розміру мінімальної зарплати. 
Г — Щодо порядку встановлення та перегляду розміру мінімальної зарплати. 
Д — Інші норми і гарантії щодо оплати праці.
Тест 20. До системи угод про оплату праці належать:
А — Генеральна (державна).
Б — Галузеві та регіональні.
В - - Виробнича угода (колективний договір).
Г — Між власниками підприємств.
Д — Підрядні цивільно-правові.
Тест 21. Оплата праці гарантується:
А — У разі використання щорічної відпустки, підвищення кваліфікації.
Б - - У разі обстеження в медичних закладах, переведення на іншу роботу за станом здоров'я.
В — Під час вагітності, догляду за дитиною віком до трьох років тощо.
Г — У разі постійних переведень на іншу роботу.
Д — У разі відсторонення або переміщення на іншу роботу.
Тест 22. Державне регулювання оплати праці здійснюється шляхом:
А — Встановлення розміру мінімальної заробітної плати.
Б  — Регулювання  інших  норм і  гарантій  оплати  праці  (надурочних,  простою,  відпусток,  медоглядів

тощо).
В — Регулювання оплати праці працівників, що фінансуються з бюджету.
Г — Встановлення оподаткування доходів працівників.
Д — Визначення оплати праці за колективним договором. 
Тест 23. Обчислення середньої заробітної плати встановлюється.
А — Кабінетом Міністрів України. 
Б — Законами  України
В -- Локальними та галузевими нормами права.
Тест 24. Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням:
А — Вартості величини мінімального споживчого бюджету.
Б — Загального рівня середньої заробітної плати.
В — Продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов.
Г — Тривалості трудових відносин (тимчасові, сезонні тощо).
Тест 25. Відомості про оплату праці працівника надаються:
А — Лише у випадках, передбачених законодавством.
Б — За згодою чи на вимогу працівника. 
В — На вимогу будь-якого державного органу. 
Г — Лише на вимогу робітника чи службовця. 
Д — Тільки на вимогу правоохоронних органів. 
Тест   26. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється:
А — Власником разом із профкомом підприємства. 
Б — Кабінетом Міністрів України разом з Федерацією профспілок України.
В — Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів.
Г — Один раз на рік під час затвердження державного бюджету України.
Д — З урахуванням пропозицій профспілок, власників або уповноважених ними органів.
Тест 27. За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягуються до відповідальності: 
А — Громадської та профспілкової. 
Б — Дисциплінарної та матеріальної. 
В — Адміністративної чи кримінальної.
Г — Тільки дисциплінарної.
Д — Тільки адміністративної та матеріальної.
Тест 28. Працівник має право на оплату своєї праці відповідно:
А — До законодавства України.
Б — До колективного договору.
В — До укладеного трудового договору.
Г — До генеральної і регіональної угод.
Д — До всіх локальних норм права.
Тест 29. Оплата праці за трудовим контрактом визначається:
А — Лише чинним законодавством України.
Б — За угодою сторін на підставі чинного законодавства.
В — Умовами колективного договору і трудового контракту.
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Тест 30. Форма виплати заробітної плати:
А — Грошові знаки, які мають законний обіг в Україні.
Б — Банківські чеки.
В — Натуральні виплати (частково, за колективним договором).
Г — Тільки національні грошові знаки України.
Д — Будь-які грошові знаки інших країн світу.
Тест 31. Щодо розміру мінімальної заробітної плати можна стверджувати:
А — Він переглядається залежно від зростання індексу цін і тарифів на послуги за угодою сторін.
Б — Ставки (оклади) як мінімальні гарантії в оплаті праці визначаються генеральною угодою.
В — Переглядається в будь-який час за угодою сторін колективного договору.
Тест 32. Праця в разі відхилення від нормальних умов — це робота:
А — За тимчасовим чи сезонним трудовим договором.
Б - - За спеціальними трудовими контрактами. 
В — Надурочно, у святкові, неробочі, вихідні дні. 
Г — У нічний час, за час простою, виготовлення бракованої продукції. 
Д - - Неповнолітніх протягом скороченого робочого дня.
Тест 33. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюється:
А — Міністерством праці України та його органами.
Б — Фінансовими органами України. 
В -- Органами Державної податкової інспекції. 
Г — Профспілковими органами. 
Д — Тільки Міністерством праці України та профспілками.
Тест 34. Фінансування оплати праці працівників здійснюється з бюджету на підставі:
А — Конституції України і конституційних законів. 
Б — Законодавчих та інших норм права України. 
В — Угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань та не бюджетних доходів.
Тест 35. Заробітна плата виплачується: 
А — За правилами, визначеними в колективному договорі. 
Б — У робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі.
В — Не рідше двох разів на місяць і за місцем роботи. 
Г    - Через установи банків за особистою письмовою згодою працівника.
Д - - Тільки за угодою сторін трудового договору. 
Тест 36. Договірне регулювання оплати праці включає:
А — Систему угод про оплату праці.
Б — Організацію оплати праці на підприємствах.
В — Оплату праці за суміщення професій тощо.
Г — Відрядну та погодинну оплату праці.
Д — Відрядно-преміальну та акордну оплату праці.
Тест 37. Компенсаційні виплати передбачені в разі:
А — Участі в донорстві та благодійності.
Б — Тимчасового переведення на іншу роботу.
В - - Переїзду на роботу в іншу місцевість.
Г — Від'їзду у службові відрядження.
Д — Виконання роботи в польових умовах тощо.
Тест 38. У колективному договорі встановлюються:
А — Форми та системи оплати праці.
Б •— Норми праці, розцінки, тарифні ставки.
В — Умови нарахування заробітної плати та її розміри (надбавки, доплати).
Г — Гарантійні, компенсаційні та інші заохочувальні виплати.
Тест 39. Із заробітної плати не утримуються:
А — Вихідна допомога.
Б — Компенсаційні та інші передбачені законодавством виплати.
В — Аліментні виплати й виплати за заподіяну шкоду.
Тест 40. Права працівника на оплату праці та її захист охоплюють:
А — Гарантії дотримання прав щодо оплати праці.
Б — Строки, періодичність і місце виплати зарплати.
В — Форми виплати зарплати.
Г — Заборону обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю зарплатою.
Д -- Обмеження розміру утримань із зарплати.
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Тест 41. Організація оплати праці здійснюється:
А — На основі всієї системи норм права на працю.
Б — На підставі правил (локальних) внутрішнього трудового розпорядку.
В -- На основі закону, але з урахуванням сум дотацій та власних прибутків підприємств.
Г  —  На  підставі  колективного  договору  для  виробництв,  які  виконують  роботи,  не  характерні  для

основної діяльності галузі.
Д — На підставі галузевих норм права.
Тест 42. До прав працівника на оплату праці належать:
А — Законодавче регулювання порядку обчислення зарплати. 
Б — Захист прав працівників у разі банкрутства підприємств.
В — Повідомлення працівника про умови та розмір оплати праці.
Г — Надання інформації про зарплату, розв'язання трудових спорів тощо.
Д — Визначення виду дисциплінарної відповідальності.
Тест 43. Оплата праці працівників загальних професій і посад встановлюється: 
А — Колективним договором. 
Б — Генеральною,  галузевими та регіональними угодами. 
В — Типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Тест 44. У разі банкрутства підприємства захист прав працівників здійснюється:
А — За нормами Господарського кодексу України
Б — За нормами Закону України "Про громадські об'єднання".
В — За нормами Закону України "Про банкрутство". 
Г — За вимогами правил внутрішнього трудового розпорядку. 
Д — За вимогами колективного договору.
Тест 45. Розмір зарплати може бути нижчим від мінімального в разі:
А — Скоєння дисциплінарного проступку. 
Б — Заподіяння шкоди майну підприємства. 
В — Невиконання норм праці. 
Г — Виготовлення бракованої продукції.
Д — В інших передбачених законом випадках, коли доведено вину працівника.
Тест 46. Зниження розмірів оплати праці може заборонятися залежно від таких факторів:
А — Соціального та майнового стану працівника. 
Б — Статі, мови, політичних поглядів тощо. 
В — Членства у профспілках, релігійних переконань тощо.
Г — Якості виготовленої продукції. 
Д — Передбачених систем оплати праці.
Тест 47. Під час укладення трудового договору власник повинен:
А — Визначити форму оплати праці.
Б — Обумовити розмір тарифної ставки.
В — Повідомити про умови оплати праці, розміри, порядок і строки її виплати. 
Г — Повідомити про нові умови оплати праці або зміну діючих за два місяці. Д — Визначити порядок
компенсації за заподіяну шкоду.
Тест 48. Утримання із заробітної плати допускається в таких розмірах:
А — До 10 відсотків за колективним договором.
Б — До 30 відсотків у разі заподіяння шкоди майну підприємства.
В — До 20 відсотків під час кожної виплати зарплати.
Г — До 50 відсотків у випадках, передбачених законом.
Д — Понад 50 відсотків у разі виправних робіт і стягнення аліментів.
Тест 50. Під час кожної виплати зарплати власник повинен повідомити працівника:
А — Про загальну суму зарплати та розшифровку за видами виплат.
Б — Про розміри та підстави утримань. 
В — Про суму зарплати, що належить до виплати. 
Г — Про гарантії щодо виплати вихідної допомоги. 

Тема 10: Гарантійні і компенсаційні виплати
Зміст навчального матеріалу. Поняття гарантійних і компенсаційних виплат. Гарантійні виплати та їхні види
(під час виконання державних або громадських обов'язків; пов'язані з реалізацією права на освіту, безкоштовну
професійну  підготовку;  пов'язані  з  реалізацією  права  на  відпочинок  і  охорону здоров'я  та  ін.).  Гарантійні
доплати, їхні види.
Обчислення середнього заробітку при гарантійних виплатах І доплатах.
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Компенсаційні виплати та їхні види: компенсаційні виплати при службових відрядженнях, при переїзді в іншу
місцевість, за невиданий спеціальний одяг І спеціальне взуття, компенсаційні надбавки, амортизаційні виплати
та ін.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Законодавство України з питань виплат гарантійних та компенсаційних виплат.
2.Витрати на  відрядження в межах України. 

Тема 11: Трудова дисципліна
Зміст навчального матеріалу. Поняття і значення дисципліни праці, засоби Її забезпечення.
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Обов'язки працівника і роботодавця. Заохочення за
успіхи в роботі. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.
Дисциплінарна  відповідальність  працівників  та  її  види.  Дисциплінарні  стягнення,  порядок  їх  застосування,
оскарження і зняття. 
Заходи  громадського  впливу,  що  застосовуються  в  разі  порушення  трудової  дисципліни.  Повноваження
трудових колективів, профспілкових органів, товариських судів в забезпеченні трудової дисципліни.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Спеціальна дисциплінарна відповідальність в українському законодавстві.
2. Методи забезпечення трудової дисципліни.
3. Проблеми відповідальності у трудовому праві.
4.Відповідальність за порушення трудової дисципліни згідно із : законодавством зарубіжних країн.
5. Судова практика щодо поновлення на роботі звільнених за порушення трудової дисципліни.

РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ
Задача 1
Економіст взуттєвої фабрики В. відмовився виконати розпорядження начальника планового відділу про 
виконання обов'язків громадського вихователя неповнолітнього, який працював у відділі за направленням 
комісії у справах неповнолітніх. Вантажник М. не прийшов на збори трудового колективу, де обговорювалися 
питання реорганізації підприємства. За ці порушення директор фабрики видав наказ, у якому обом працівникам 
було оголошено догану. Чи відповідають дії адміністрації трудовому законодавству?
Задача 2
Токар П., обробляючи деталь, припустився грубої недбалості і зіпсував коштовну деталь, яка після цього не 
підлягає використанню. За це йому було оголошено догану. Крім того, він був позбавлений премії за підсумками
роботи за квартал. Адміністрація звернулася із позовом до суду щодо повернення матеріальної шкоди, яку 
вчинив П. виробництву. П. звернувся до профспілкового комітету за захистом своїх прав, які, на його думку, 
порушені, — за одну провину його покарано одразу трьома стягненнями. Що б ви відповіли працівникові?
Задача3
Закінчивши дев'ятий клас, Андрій Ц. вирішив піти працювати і влаштувався теслею на завод. Два місяці все 
було добре — Андрій старанно працював, одночасно вступив до вечірньої школи. Але потім ситуація 
несподівано змінилася — Андрій почав запізнюватися на роботу, за що йому було оголошено догану. А потім 
Андрій внаслідок власної неуважності та недбалості зіпсував важливу деталь, яку обробляв. Після цього, 
отримавши згоду профспілкового комітету, адміністрація видала наказ про звільнення Андрія з роботи. Чи 
додержано у цій ситуації вимог трудового законодавства?
Задача 4
20 листопада 2004р. головний інженер підприємства, перевіряючи стан обладнання в цехах, виявив, що слюсар
Іванов О.М. відсутній на роботі без поважних причин. Головний інженер попередив начальника цеху про те,
що до Іванова буде застосовано дисциплінарне стягнення. 25  грудня  2004р.  директор  підприємства
оголосив Іванову О.М. догану за прогул. Слюсар Іванов О.М. не погодився з рішенням адміністрації і подав
заяву до комісії по трудових спорах.

Що таке дисциплінарне стягнення? Які заходи дисциплінарного стягнення можна застосувати до працівників?
Хто має право їх застосовувати? 
Проаналізуйте чи не порушені строки для застосування дисциплінарного стягнення.
Якими повинні були бути дії власника підприємства?

Задача 5. Із 12 січня 1995 р. Л. працював на Луганській міській станції швидкої медичної допомоги лікарем



72

четвертої підстанції швидкої допомоги. У ніч із 7 на 8 березня 2002 р. Л. перебував на роботі в нетверезому
стані. Про вчинений ним дисциплінарний проступок 10 березня стало відомо завідувачеві четвертої підстанції
швидкої допомоги, який 15 березня того ж року письмово доповів про це головному лікареві станції швидкої
допомоги.  Наказом  головного  лікаря  станції  швидкої  допомоги  від  
13 квітня 2002 р. № 89 Л. було звільнено згідно з п. 7 ст. 40 КЗпП за появу на роботі в нетверезому стані.

Дайте  відповідь. Чи  видано  наказ  головним  лікарем  станції  швидкої  допомоги  про  звільнення  Л.  без
порушення вимог трудового законодавства?

Задача 6. Із 1993 р. Ф. працювала у харцизькому кінотеатрі «Батьківщина» художником-оформлювачем, наказом від
30 березня 2001 р. її звільнено за п. 3 ст. 40 КЗпП. Перед цим вона вже звільнялась з роботи, її було поновлено на ній
наказом від 28 січня 2001 р. як незаконно звільнену. Після цього наказом від 1 лютого 2001 р. Ф. було оголошено догану
за те, що 29 січня 2001 р. вона підготувала рекламу на старому щиті, а 30 січня того ж року запізнилась з обідньої
перерви на 30 хв; наказом від 7 лютого 2001 р. оголошено догану за зрив рекламування фільму, а наказом від 20 березня
2001 р. — догану за орфографічну помилку на фасадній рекламі. 

Дайте відповідь. Чи законне звільнення Ф. за п. 3 ст. 40 КЗпП? 
Задача 7. С. працював головним інженером філіалу ЗАТ «Маяк». Наказом голови правління ЗАТ «Маяк» від 13

грудня 2001 р. його звільнено з роботи за п. 1 ст. 41 КЗпП у зв’язку із недостатнім технологічним супроводженням у
виготовленні  сердечників  електромагнітів,  неоперативним вирішенням питання про  налагодження  виготовлення
виробів, що призвело до простою складального цеху і втрати заводом планового прибутку. Посилаючись на те, що
грубого порушення своїх обов’язків він не допускав, оскільки виготовлення сердечників було неможливим через
поставку ЗАТ «Маяк» сталі, яка не піддавалася обробці й не відповідала нормативно-технічній документації, С.
просив задовольнити його позов.

Як  можна  побачити  з  письмових  і  усних  пояснень  представника  ЗАТ  «Маяк»,  зазначене  в  наказі  про
звільнення порушення позивачем трудових обов’язків полягало в тому,  що він без достатніх підстав визнав
одержану філіалом 24 жовтня 2001 р. сталь непридатною для виготовлення сердечників електромагнітів і тому
18 листопада 2001 р. розпорядився припинити їх виробництво. Крім того, було встановлено, що 24 жовтня 2001
р. філіал одержав від ЗАТ «Маяк» 4150 кг сталі марки СТ-Є для виготовлення сердечників електромагнітів без
сертифіката. Сталь було передано цеху № 1 для залучення до технологічного процесу. Робітники цеху виявили,
що сталь не піддається обробці. Про це 11 листопада 2001 р. начальник цеху на оперативній нараді доповіла
директору  заводу,  який  одразу  ж  доручив  позивачеві  перевірити  можливість  виготовлення  сердечників  з
одержаної сталі. Оскільки на філіалі хімлабораторія відсутня, позивач домовився провести аналіз якості сталі на
ЗАТ «Ковельсільмаш». 12 листопада 2001 р. центральна лабораторія останнього дала висновок, що за хімічним
складом  сталь  належить  до  сталі  марки  СТ-0.  Фахівцями  було  складено  акт  про  невідповідність  сталі
нормативно-технічній документації комісією вхідного контролю.

Про ці обставини С. телеграмою повідомив керівництво ЗАТ «Маяк», а сам ужив заходів до виготовлення
сердечників з іншого металу. Однак керівництво ЗАТ «Маяк» на телеграму відповіді не дало. Після цього голова
правління заводу «Світязь» розпорядився повернути привезену сталь ЗАТ «Маяк».

Дайте відповідь. У якому порядку застосовують такий вид дисциплінарного стягнення, як звільнення? Чи є
законним звільнення С. за п. 1 ст. 41 КЗпП?
Задача 8
Затверджуючи правила внутрішнього  трудового розпорядку , АТ « ЯНТАРЬ» було запропоновано до переліку 
заходів дисциплінарних стягнень включити зауваження, попередження, догану, сувору догану, звільнення. Чи 
правомірна така позиція? У якому порядку затверджуються правила внутрішнього розпорядку?
Задача 9
За систематичне запізнення на роботу бухгалтеру К. було  винесено догану. Дисциплінарне стягнення було 
застосовано через 2 місяці 10 днів з дня останнього запізнення. Бухгалтер заявила, що вже пройшов строк для 
застосування дисциплінарного стягнення, а директор зауважив, що більше місяця бухгалтер знаходилась на 
лікарняному. Чи законні дії директора?
Задача 10
У правилах внутрішнього розпорядку ТОВ «Ректа» є пункти, що  передбачають позбавлення відпустки за 
прогул без поважної причини, накладання штрафу в розмірі двох мінімальних заробітних плат на особу, яка 
з'явилась на роботі в нетверезому стані, а також за порушення трудової дисципліни позбавлення премії, 
передбаченою системою оплати праці. Дайте правову оцінку вказаним положенням.
Задача 11
Наладчик Слєпков запізнився на роботу на 40 хвилин. Черех три дні начальник цеху направив директору заводу 
доповідну записку, в якій просив оголосити Слєпкову догану. Через тиждень директор заводу видав наказ, в 
якому Слєпкову оголошувалась догана за запізнення на роботу. Слєпков звернувся до Комісії з трудових спорів 
із заявою, в якій просив зняти догану, оскільки спізнився він тому, що йому довелось в цей день їхати на роботу 
з передмістя.  Вирішіть спор.
Задача 12
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Касир Курносова була відсутня на роботі три з половиною години  у звязку з особистими проблемами вдома. 
Отримавши письмові пояснення Курносової, головний бухгалтер оголосив їй догану за прогул . Курносова, яка 
до цього не мала ніяких стягнень, більше того, кілька раз заохочувалась, звернулась з заявою до Комісії з 
трудових спорів про зняття накладеного дисциплінарного стягнення. Крім того, Курносова вказувала в заяві, що
прогулом вважається відсутність на роботі протягом усього робочого дня, вона ж була відсутня тільки 3,5 
години. Вирішіть спір.
Задача 13

Шофер Галкін працював на автомашині 10 годин підряд, після чого йому було наказано працювати ще
три години. Галкін відмовився виконати це розпорядження, посилаючись на те, що у зв'язку з втомою він не
зможе безпечно вести машину. За це Галкіну оголошена догана.

Дайте правову оцінку діям адміністрації.

РОЗВ'ЯЗАТИ ТЕСТИ:
Тест 1. Визначення поняття трудової дисципліни включає:
А — Сукупність правових норм.
Б — Регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
В — Установлення трудових прав і обов'язків сторін трудового договору.
Г    - Заходи заохочення за успіхи в роботі.
Д — Заходи відповідальності за невиконання трудових обов'язків.
Е — Заходи громадського впливу.
Тест 2. Трудова дисципліна як багатозначне поняття включає дисципліну: 
А — Робочого часу. 
Б — Технологічну. 
В — Виробничу. 
Г — Трудового колективу.
Тест 3. Трудова дисципліна як правове явище включає:
А — Забезпечення високої якості виконання роботи.
Б — Раціональне використання робочого часу.
В — Свідоме й творче ставлення до виконуваної роботи.
Г — Прагнення до співробітництва та взаємодопомоги.
Д — Творче використання часу відпочинку.
Тест 4. Правові методи забезпечення трудової дисципліни:
А — Переконання та виховання. 
Б — Заохочення та заходи примусу. 
В — Виховання та система стягнень.
Тест 5. Спеціальна дисциплінарна відповідальність визначається:
А — Спеціальними статутами про дисципліну. 
Б — Нормами окремих законів, 
В — Окремими положеннями про дисципліну,
Г — Правилами внутрішнього трудового  розпорядку.
Тест 6. До трудової книжки працівника вносяться відомості:
А — Про оголошення подяки.
Б — Про нагородження відзнаками України.
В — Щодо просування по службі (роботі). 
Г — Про дисциплінарні стягнення. 
Д — Про відкриття, на які видано дипломи.
Тест 7. Правове регулювання трудової дисципліни здійснюється:
А — Конституцією України. 
Б — Кодексом законів про працю України. 
В — Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Г — Окремими законами, статутами, положеннями.
Тест 8. Основні права власника (адміністрації) щодо регулювання трудової дисципліни є: 
А — Розпорядчими та нормотворчими. 
Б — Стимулюючими та дисциплінарними. 
В — Розпорядчими, нормотворчими та дисциплінарними.
Тест 9. Основні трудові обов'язки працівників: 
А — Додержання дисципліни (трудової, технологічної тощо).
Б — Збереження майна підприємства. 
В — Виконання трудових завдань. 
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Г — Підвищення кваліфікації та продуктивності праці. 
Д — Додержання положень колективного договору.
Тест 10. Повнота трудових прав і обов'язків сторін трудового процесу визначається:
А — Типовими, галузевими та локальними правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Б — Статутами та положеннями про дисципліну.
В — Технічними правилами та інструкціями.
Г — Колективним договором.
Д — Господарським Кодексом України
Тест 11. Основні обов'язки власника (адміністрації) —забезпечення:
А — Фактичної зайнятості працівників.
Б — Належних умов праці.
В — Оплати праці за виконану роботу.
Г — Участі працівників в управлінні підприємством.
Д — Підвищення продуктивності праці.
Тест 12. Можуть застосовуватися будь-які заохочення до праці, що містяться:
А — У правилах внутрішнього трудового розпорядку.
Б — У Кодексі законів про працю України. 
В — У статутах чи положеннях про дисципліну. 
Г — У колективному договорі підприємства. 
Д — У посадовій інструкції працівника.
Тест 13. Мета заохочення включає:
А — Вияв уваги до працівника.
Б — Визнання заслуг працівника.
В — Громадська пошана до трудового героїзму.
Г — Надання квартири поза чергою.
Д — Визначення конкретної посади чи роботи.
Тест 14. Правова природа заохочення полягає:
А — У застосуванні його власником разом з профкомом або за погодженням з ним.
Б — В оголошенні його наказом (розпорядженням).
В — У занесенні запису про нього до трудової книжки працівника.
Г — В обов'язковому оголошенні про нього на загальних зборах.
Тест 15. Трудова дисципліна забезпечується правовими заходами:
А — Дисциплінарного впливу. 
Б — Громадського впливу. 
В — Впливу трудового колективу. 
Г — Адміністративного впливу.
Тест, 16. Порушення трудової дисципліни можливе в результаті недоліків:
А — Зовнішнього та внутрішнього характеру.
Б — Соціально-побутового та суб'єктивного характеру.
В — Лише внутрішнього та суб'єктивного характеру.
Тест 17. Умови застосування дисциплінарної відповідальності:
А — Дисциплінарний проступок.
Б -- Протиправність поведінки працівника.
В — Причинний зв'язок.
Г — Вина працівника.
Д — Наявність матеріальної шкоди.
Тест 18. Характерні риси дисциплінарної відповідальності:
А — Законність і доцільність. 
Б — Справедливість і невідворотність. 
В — Правові гарантії від безпідставного застосування стягнень. 
Г — Доцільність і громадська думка.
Тест 19. Правові ознаки дисциплінарного звільнення:
А — Застосування, як правило, за погодженням з профкомом.
Б — Занесення запису про нього до трудової книжки.
В — Переривання безперервного трудового стажу.
Г — Втрата права на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.
Д — Недопущення занесення запису про нього до трудової книжки.
Тест 20. Дисциплінарне звільнення не застосовується у разі:
А — Необгрунтованого недопущення працівника до роботи.
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Б — Відсторонення працівника від роботи.
В — Перебування працівника під арештом за дрібне хуліганство.
Г — Прогул тривалістю три години.
Тест 21. Підстави дисциплінарного звільнення працівника:
А — Скоєння прогулу.
Б — З'явлення на роботі в нетверезому стані. 
В — Систематичне порушення трудової дисципліни.
Г -    Розкрадання державного чи громадського майна. 
Д — Перебування під арештом.
Тест 22. До дисциплінарних стягнень належать:
А — Догана і сувора догана.
Б — Попередження і звільнення.
В — Догана і звільнення.
Г — Переведення на іншу роботу.
Тест 23. Види дисциплінарної відповідальності: 
А — Загальна і за Кодексом законів про працю України.
Б — Загальна і спеціальна. 
В — Спеціальна і за статутами про дисципліну.
Тест 24. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає:
А — Власник або уповноважений ним орган. 
Б — Власник за погодженням із профкомом. 
В — Власник за згодою ради трудового колективу. 
Г — Громадська організація (профком тощо).
Тест 25. Звільнення власником допускається:
А — За однократний прогул.
Б —За тривалий прогул (протягом трьох-п'яти днів).
В — За нез'явлення на роботу після обідньої перерви.
Г — За ледарювання на робочому місці протягом робочого дня.
Д — За відсторонення від роботи.
Тест 26. Загальна дисциплінарна відповідальність застосовується:
А — За нормами Кодексу законів про працю України.
Б — За правилами внутрішнього трудового розпорядку.
В — За статутами про дисципліну.
Г — За колективним договором.
Тест 27. Порядок застосування дисциплінарного стягнення включає:
А — Одержання письмового пояснення від порушника дисципліни.
Б — Дотримання строків.
В — Видання наказу (розпорядження) власником.
Г — Ознайомлення працівника з наказом під розписку.
Д — Занесення запису про стягнення до трудової книжки.
Тест 28. Поява працівника на робочому місці в стані наркотичного чи токсичного сп'яніння є підставою

для дисциплінарного звільнення, якщо воно допущене:
А — У будь-який час, у тому числі й після роботи.
Б — Тільки в робочий час.
В — На території підприємства.
Г — На місці виконання трудових обов'язків.
Д — На робочому місці.
Тест 29. Спеціальна дисциплінарна відповідальність включає:
А — Наявність певної групи працівників.
Б — Певні заходи стягнення.
В — Своєрідний порядок накладення стягнення та його оскарження.
Г — Обов'язкове погодження з трудовим колективом.
Тест 30. Дисциплінарне стягнення застосовується в строки не пізніше:
А — Одного місяця з дня виявлення проступку.
Б — Шести місяців з дня вчинення проступку. 
В — Двох тижнів з дня виявлення проступку. 
Г — Трьох місяців з дня виявлення проступку.
Тест 31. Дисциплінарні стягнення мають право застосовувати:
А — Орган, якому надано право прийняття на роботу.
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Б — Орган, який обрав працівника на виборну посаду.
 В — Постійно діючий орган трудового колективу.
Тест 32. Громадськими органами із забезпечення трудової дисципліни можуть бути:
А - - Трудовий колектив (загальні збори).
Б — Рада трудового колективу.
В — Профспілковий комітет.
Г    - Інші органи, передбачені законом.
Д — Конференція трудового колективу.
Тест 33. Спеціальна дисциплінарна відповідальність встановлюється:
А — За спеціальними статутами про дисципліну. 
Б -   За окремими положеннями про дисципліну. 
В — За нормами окремих законів. 
Г — За правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Тест 34. Закон допускає передачу питання про порушення трудової дисципліни на розгляд громадського

органу в таких випадках:
А — Після того як власник оголосив догану працівникові.
Б — Тільки за погодженням із профкомом. 
В — Замість накладення дисциплінарного стягнення. 
Г -  За рішенням трудового колективу.
Тест 35. Тривалість дії оголошеного працівникові дисциплінарного стягнення така:
А — Протягом року з дня накладення.
Б — Протягом строку, визначеного власником.
В -- Протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення, якщо працівника не було притягнуто до

нового дисциплінарного стягнення.
Г - Протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
Тест 36. За кожне порушення трудової дисципліни можуть застосовуватися:
А — Тільки одне дисциплінарне стягнення. 
Б — Стягнення за рішенням власника та профкому. 
В — Будь-які види дисциплінарного чи громадського впливу
Г - - Два дисциплінарних стягнення. 
Д — Дисциплінарне стягнення та заходи дисциплінарного впливу.
Тест 37. За появу на роботі у стані токсичного сп'яніння власник має право оголосити працівникові: 
А — Догану й позбавити його премії. 
Б — Догану й передати питання на розгляд ради трудового колективу. 
В — Догану й перевести на іншу роботу строком до одного місяця.
Г — Догану й звільнити з роботи. 
Д — Догану або звільнити з роботи.
Тест 38. Обов'язки власника: 
А — Уважно ставитися до потреб працівників. 
Б — Створювати умови для підвищення продуктивності праці.
В — Додержуватися правил з охорони праці. 
Г — Забезпечувати виробничу дисципліну. 
Д — Своєчасно застосовувати заходи заохочення.
Тест  39.  Крадіжка  майна  є  дисциплінарним  проступком,  що  може  бути  підставою  для  звільнення

працівника:
А — Незалежно від того, на роботі чи в іншому місці було вчинено крадіжку.
Б — Незалежно від вартості вкраденого майна.
В - - Незалежно від того, чиє майно вкрадено (державне чи громадське).
Г - - Якщо крадіжка вчинена тільки за місцем роботи.
Д — Незалежно від розміру крадіжки.
Тест 40. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржено:
А — Тільки до органу вищого рівня.
Б — До комісії з трудових спорів.
В — До судових органів.
Г — До трудового арбітражу.
Д — Тільки до комісії з трудових спорів.

Тема 12:  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Зміст  навчального матеріалу.  Матеріальна відповідальність працівників  за шкоду,  заподіяну підприємству,
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установі,  організації.  Підстава  і  умови  матеріальної  відповідальності  працівників  за  шкоду,заподіяну
підприємству.
Види матеріальної відповідальності працівників.  Обмежена матеріальна відповідальність та її  розмір. Повна
індивідуальна матеріальна відповідальність і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
Визначення  розміру  шкоди  і  порядок  її  відшкодування.  Визначення  розміру  шкоди  у  випадках,  коли  її
фактичний розмір перевищує номінальний.
Матеріальна  відповідальність  роботодавця.  Підстава,  умови  відповідальності  та  її  розміри.  Матеріальна
відповідальність  роботодавця  при  порушенні  права  працівника  на  працю.  Матеріальна  відповідальність
роботодавця при ушкодженні здоров'я працівника. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників.
2. Колективна матеріальна відповідальність.
3. Матеріальна відповідальність роботодавця за порушення права працівника на працю.
4. Порівняльний аналіз правових норм КзпП (1971 р.) и Проекту Трудового кодексу України (2014 р.)

щодо матеріальної відповідальності.

РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ
Завдання 1
Токар  Панасюк  допустив  грубе  порушення  технологічної  дисципліни,  за  що  йому  було  знижено

кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). Одночасно йому не виплатили за продукцію, що виявилася браком, а також
притягли до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду.

Панасюк звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав відновити колишні умови праці, оскільки
стягнення у вигляді переведення на нижчеоплачувану роботу не передбачено трудовим законодавством.

Крім того,  за  один проступок  може бути  накладене тільки  одне стягнення,  а  у  нього  три:  зниження
розряду, несплата виконаної роботи (продукція виявилася браком) і стягнення за це матеріальної шкоди.

Проаналізуйте ситуацію. Вирішіть спір.
Завдання 2
Під час робочої зміни токар  V розряду Гонтарь - член бригади, переведеної на орендний підряд, через

недбалість пошкодив верстат з числовим управлінням. Верстат простояв п'ять днів у зв'язку з ремонтом. За
ремонтні роботи працівникам було виплачено 1600 грн., вартість заміненої деталі - 2800 грн., простій верстата
обійшовся в 600 грн. шкоди. Ці суми були віднесені на госпрозрахунковий прибуток бригади, що відповідно
відбилося на оплаті праці членів бригади.

Рада  бригади  поставила  питання  перед  адміністрацією  підприємства  про  притягнення  Ґонтаря  до
матеріальної  відповідальності  та  відшкодування  шкоди  в  повному  розмірі.  Середній  заробіток  Ґонтаря
становить 200 грн.

Гонтарь заперечував проти відшкодування збитків у повному розмірі, мотивуючи тим, що він заподіяв
шкоду через недбалість. Крім того, він вважав, що його середній заробіток менший, оскільки в нього не повинна
включатися доплата за суміщення професії фрезерувальника і надбавка за високу професійну майстерність.

Вирішіть трудовий спір.
Завдання 3
Понад 60 студентів одного з факультетів університету після повернення з літніх канікул не отримали

стипендію за літо. Звернувшись до деканату факультету, вони з'ясували, що у них є заборгованість з курсових
робіт,  а  відповідно  з  правилами  виплата  стипендії  затримується  до  ліквідації  заборгованості.  Внаслідок
проведеної перевірки з'ясувалося, що ряд викладачів після захисту курсових робіт зробили записи в залікові
книжки, але не внесли відповідні дані до екзаменаційної відомості.

У зв'язку з цим ректор університету своїм розпорядженням зобов'язав бухгалтерію стягнути з винних у
невиплаті стипендій викладачів всю суму заподіяної університету шкоди

Один з викладачів, якому за розподіленням належало виплатити 3400 грн., звернувся до КТС з проханням
зменшити суму, оскільки його середній заробіток становить 2800 грн.

Вирішіть справу.
Завдання 4
Фірсов  працював  інженером  на  заводі.  25  червня  2014  року  він  виїхав  з  шофером  Крючковим  на

автомобілі заводу у відрядження. Зупинившись на відпочинок, Фірсов і Крючков випили, потім Фірсов, витягши
у сплячого Крючкова ключі запалювання, поїхав на машині за горілкою. Дорогою Фірсов попав у аварію, чим
заподіяв заводу матеріальну шкоду на суму 15690 грн,

Чи повинні Фірсов і Крючков нести матеріальну відповідальність і в якому розмірі?
Завдання 5
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Ч. працювала у санаторії завідуючою складом. Вирішивши перейти на інше місце роботи, вона подала заяву про
звільнення за власним бажанням. Адміністрація перевірила наявність майна, яке було доручено Ч., і виявила
нестачу деякої кількості речей. У зв'язку з цим адміністрація відмовилася звільнити Ч. та видати їй трудову
книжку до того, як вона розрахується із санаторієм за втрачені речі. Чи правильно діяла адміністрація?

Завдання 6
 Громадянин Р. подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але при оформленні звільнення виявилася
нестача деякого  коштовного інструменту що його було передано для  використання Р.  У день  звільнення Р.
видано трудову книжку,  а гроші не були виплачені у зв'язку з тим, що Р. відмовився відшкодувати вартість
втраченого інструменту.  Р.  звернувся  до суду з  вимогою виплатити  зарплату йому за час  з  дня звільнення,
підприємство заперечувало, бо трудову книжку Р. було видано, отже він мав змогу влаштуватися на роботу.
Підприємство звернулося із зустрічним позовом, вимагаючи відшкодування за втрачений інструмент. Спробуйте
вирішити цю справу.

РОЗВ'ЯЗАТИ ТЕСТИ:
Тестові завдання для самоконтролю знань.

Тест 1. Визначення поняття матеріальної відповідальності включає:
А — Обов'язок працівника покрити заподіяну шкоду. 
Б — Встановлений законом порядок і розміри шкоди.
В — Лише пряму дійсну шкоду. 
Г — Наявність умов у заподіянні шкоди.
Тест 2. Матеріальна відповідальність відрізняється від інших видів юридичної відповідальності:
А — Суб'єктним складом.
Б — Розмірами покриття шкоди.
В — Порядком покриття заподіяної шкоди.
Г — Створенням належних умов для збереження майна.
Д — Обов'язком доводити вину працівника в заподіянні шкоди.
Тест 3. Суб'єкти матеріальної відповідальності: 
А — Працівник, з вини якого заподіяна шкода. 
Б — Власник або уповноважений ним орган, майну якого заподіяно шкоду. 
В — Будь-яка юридична особа.
Тест 4. Правове значення матеріальної відповідальності виражається:
А — У поновленні цілісності майна.
Б — У вихованні у працівників дбайливого ставлення до майна.
В — У зміцненні гарантій збереження заробітної плати.
Г — У виданні наказу про стягнення шкоди.
Д — У зверненні до суду за захистом.
Тест 5. Пряма шкода включає:
А — Зниження цінності майна.
Б — Погіршення і знецінення майна.
В — Знецінення всього, що оцінюється грішми, і самі гроші.
Г — Неотримані доходи та прибутки. 
Д — Виплачені штрафи та компенсації.
Тест 6. Матеріальна відповідальність як самостійний інститут трудового права включає: 
А — Своєрідний суб'єкт. 
Б — Свої підстави та умови. 
В — Самостійні види й межі відповідальності. 
Г — Спеціальний порядок покриття шкоди. 
Д — Спеціальні гарантії щодо захисту майна.
Тест 7. Шкода не є протиправною й не підлягає відшкодуванню, якщо вона заподіяна:
А — У разі крайньої потреби.
Б — Унаслідок вказівки керівного працівника.
В — У випадку нормального виробничо-господарського ризику.
Г — Унаслідок недотримання власником умови про виплату премії працівникові.
Д — Внаслідок невиплати заробітної плати,
Тест 8. Причинний зв'язок як умова матеріальної відповідальності включає:
А — Невиконання або неналежне виконання працівником трудових обов'язків.
Б — Визначення його спеціальною комісією або експертом.
В — Встановлення факту дійсної шкоди. 
Тест 9. Підставами виникнення матеріальної відповідальності може бути:
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А — Порушення працівником трудових обов'язків. 
Б — Заподіяння майнової та моральної шкоди. 
В — Неукладення договору про матеріальну відповідальність.
Тест 10. Поняття дійсної шкоди включає:
А — Фактичну наявність матеріальних цінностей.
Б — Реальне володіння підприємством майном на час заподіяння шкоди.
В — Пошкодження чи знищення майна.
Г — Саму шкоду та нестримані прибутки.
Д — Перебування працівника в трудових правовідносинах.
Тест 11. Умови матеріальної відповідальності:
А — Вина працівника.
Б — Протиправність дій чи бездіяльність.
В — Наявність причинного зв'язку між діями чи бездіяльністю працівника й заподіяною шкодою. 
Г — Неналежне ставлення до майна підприємства. 
Д — Заподіяння шкоди у стані наркотичного сп'яніння.
Тест 12. До дійсної шкоди не належать:
А — Вартість майна в межах природних збитків.
Б — Вартість майна в межах відсотка зношення.
В — Неотримані прибутки, доходи, вигода.
Г — Виплата працівникові за виконану роботу без належного оформлення. 
Д — Виплата за відновлення пошкодженого майна.
Тест 13. Обставини, що впливають на розмір заподіяної шкоди:
А — Неналежне забезпечення умов праці.
Б — Об'єктивні умови, що утруднюють збереження працівником майна.
В — Небезпечні обставини, що потребують від працівника максимальної уваги для запобігання шкоди.
Г — Матеріальне становище працівника.
Д — Наявність непрацездатних членів його сім'ї.
Тест 14. Під час визначення розміру шкоди необхідно враховувати:
А — Безпосередньо заподіяну шкоду.
Б — Міру вини працівника.
В — Конкретні обставини, через які було заподіяно шкоду.
Г — Розмір заробітної плати працівника.
Д -- Тривалість роботи працівника на підприємстві.
Тест 15. За заподіяну шкоду сторони трудового договору несуть відповідальність: 
А — Матеріальну і моральну 
Б — Матеріальну і адміністративну. 
В — Матеріальну і майнову. 
Г — Матеріальну і громадську. 
Д — Моральну і майнову.
Тест 16. Види матеріальної відповідальності:
А — Обмежена і повна.
Б — Обмежена і підвищена.
В — Обмежена і кратна.
Г — Повна і кратна.
Д — Обмежена, повна і підвищена.
Тест 17. У разі обмеженої матеріальної відповідальності працівник зобов'язаний:
А — Покрити заподіяну шкоду повністю.
Б — Покрити повністю, але на суму, що не перевищує його середньомісячний заробіток.
В — Покрити повністю, але у встановлених законом межах.
Г — Покрити повністю, але в межах 2/3 середнього заробітку.
Д — Покрити повністю, але в межах посадового окладу.
Тест 18. Способи покриття заподіяної шкоди:
А — Добровільний і примусовий.
Б — Добровільний і адміністративний.
В — Примусовий і судовий. 
Тест 19. Повна матеріальна відповідальність — це обов'язок працівника покрити заподіяну шкоду:
А — У повному розмірі.
Б — 3 урахуванням прямої дійсної шкоди.
В — У повному розмірі в межах прямої дійсної шкоди.
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Г — У повному розмірі з урахуванням недотриманих доходів.
Д — У повному розмірі з урахуванням нестриманих прибутків.
Тест 20. Навмисно заподіяна шкода може відшкодовуватися за матеріальної відповідальності: 
А — Будь-якого виду. 
Б — Тільки обмеженої. 
В — Тільки обмеженої та підвищеної. 
Г — Обмеженої, повної та підвищеної. 
Д — Тільки повної.
Тест 21. Примусове стягнення заподіяної шкоди здійснюється:
А — В адміністративному та судовому порядку. 
Б — В адміністративному та арбітражному порядку. 
В — У судовому й узгодженому порядку.
Тест 22. Суд зобов'язаний зменшити розмір шкоди з урахуванням:
А — Міри вини працівника.
Б — Конкретних обставин під час заподіяння шкоди (поведінки, умов тощо).
В — Розміру заробітної плати працівника.
Г — Чисельності членів сім'ї працівника.
Д — Наявності договору про повну матеріальну відповідальність.
Тест 23. Розмір заподіяної матеріальної шкоди визначається:
А — В адміністративному та судовому порядку. 
Б — Тільки в адміністративному порядку. 
В — Тільки в судовому порядку. 
Г — Спеціальним органом, який створює власник. 
Д — Залежно від виду матеріальної відповідальності.
Тест 24. Адміністративний порядок покриття матеріальної шкоди застосовується:
А — Тільки у разі обмеженої матеріальної відповідальності.
Б — Тільки у разі повної матеріальної відповідальності.
В — Незалежно від виду матеріальної відповідальності.
Г — Тільки у разі підвищеної матеріальної відповідальності. 
Д — За згодою сторін трудового договору.
Тест 25. Повна матеріальна відповідальність виникає:
А -- Коли укладено договір про повну матеріальну відповідальність.
Б — Коли шкоду заподіяно працівником, який перебував у нетверезому стані.
В — Коли шкоду заподіяно не під час виконання трудових обов'язків.
Г — Коли посадова особа незаконно звільнила працівника.
Д — Коли майно було одержане під звіт за разовим дорученням.
Е — Коли шкода заподіяна працівником, котрий перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Тест 26. Судовий порядок покриття заподіяної шкоди застосовується:
А — У разі незгоди працівника покрити заподіяну шкоду.
Б — За умови повної матеріальної відповідальності.
В — За умови підвищеної матеріальної відповідальності.
Г — За умови обмеженої матеріальної відповідальності.
Д — У разі недотримання власником умов трудового договору. 
Тест 27. Обмежена матеріальна відповідальність виникає у разі:
А — Зіпсування або знищення матеріалів працівником.
Б — Зайвих грошових виплат, неправильного обліку чи зберігання майна.
В — Невжиття заходів щодо запобігання простою, випуску неякісної продукції.
Г - Незаконного переведення працівника на іншу роботу.
Тест 28. Повна матеріальна відповідальність може наставати:
А — Через заподіяння шкоди в нетверезому стані.
Б — Через недостачу, знищення або умисне зіпсування спецодягу.
В — Коли шкода завдана діями працівника, які мають ознаки діянь кримінального порядку.
Г — У всіх випадках за наявності вини працівника.
Д — Коли працівник сам визнає повну матеріальну відповідальність.
Тест 29. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність укладаються: 
А — 3 будь-яким працівником. 
Б — Лише з повнолітнім працівником. 
В — Тільки з працівниками, які обіймають посади, пов'язані з перевезенням цінностей.
Тест 30. Обов'язок доведення заподіяння шкоди працівником покладається:
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А — На власника або вповноважений ним орган. 
Б — На трудовий колектив або профком. 
В — На комісію, що розглядає трудові спори. 
Г — Тільки на суд, що розглядає спір про матеріальну відповідальність працівника.
Тест 31. Суд може зменшити розмір покриття шкоди: 
А — Залежно від майнового стану працівника. 
Б — Якщо шкоду заподіяно не злочинними діями. 
В — Коли шкоду 
Д — У разі обмеженої матеріальної заподіяно не з корисливою метою. 
Г — Коли працівник визнає свою вину відповідальності.
Тест 32. Якщо шкода заподіяна з вини окремих працівників, то вона визначається:
А — Для кожного працівника окремо. 
Б — З урахуванням міри вини кожного. 
В — З урахуванням виду й межі матеріальної відповідальності. 
Г — Для всіх працівників порівну.
Тест 33. Види повної матеріальної відповідальності: 
А — Колективна (бригадна) та індивідуальна. 
Б — Тільки колективна (бригадна). 
В — Колективна (бригадна) та обмежена.
Тест 34. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність встановлюється:
А — Самостійно власником підприємства.
Б — Власником за погодженням із профкомом. 
В — У разі неможливості розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника.
Г — У разі обов'язкового укладення письмового договору про колективну матеріальну відповідальність з

усіма членами колективу.
Д  —  За  наявності  переліку  робіт,  де  може  запроваджуватися  колективна  (бригадна)  матеріальна

відповідальність.
Тест 35. Матеріальна відповідальність покладається на працівника:
А — З урахуванням інших видів відповідальності.
Б  —  Незалежно  від  притягнення  працівника  до  дисциплінарної,  адміністративної  чи  кримінальної

відповідальності.
В — Незалежно тільки від дисциплінарної відповідальності.
Г — Незалежно тільки від кримінальної відповідальності.
Тест 36. Матеріальна шкода з керівника підприємства чи його заступника стягується в судовому порядку:
А — За позовом вищого органу. 
Б — За заявою прокурора.
В — За позовом керівника юридичного відділу підприємства.
Г — За позовом вищого в порядку підлеглості органу або за заявою прокурора.
Д — За рішенням трудового колективу.
Тест 37. Яку матеріальну відповідальність несе працівник, коли з ним не укладено договір про повну

матеріальну відповідальність:
А — Це питання вирішується за обопільною згодою сторін.
Б — Лише дисциплінарну відповідальність.
В — Обмежену.

Тест 38. Матеріальна відповідальність відрізняється від майнової за цивільним правом:
А — Суб'єктами, розмірами та порядком стягнення заподіяної шкоди.
Б — Суб'єктами, повнотою і порядком стягнення заподіяної шкоди.
В — Тільки порядком стягнення заподіяної шкоди.
Г — Видами, підставами, правами й обов'язками суб'єктів.
Тест 39. Поняття прямої шкоди включає: 
А — Зниження цінності майна. 
Б — Погіршення і знецінення майна. 
В — Знецінення всього того, що оцінюється грішми, і самі гроші.
Г — Нестримані доходи і прибутки. 
Д — Виплачені штрафи і компенсації.
Тест 40. Матеріальна відповідальність виключається:
А — Коли заподіяна шкода є наслідком дії непереборної сили.
Б — Коли вину особи не встановлено.
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В — Коли шкоду заподіяно внаслідок виконання наказу керівного працівника.
Г — Коли винна особа померла.
Д — Коли винна особа переїхала в іншу місцевість.
Тест 41. Специфіка обмеженої матеріальної відповідальності полягає у визначенні: 
А — Її різновидів. 
Б — Її суб'єктів. 
В — Порядку її відшкодування.
Тест 42. Розміри обмеженої матеріальної відповідальності:
А — Не більше середньомісячної заробітної плати. 
Б — Не більше п'ятимісячної заробітної плати. 
В — Не більше шкоди, заподіяної майну підприємства.
Тест 43. Повна матеріальна відповідальність виникає в разі:
А — Умисного знищення, псування чи розкрадання майна.
Б — Допущення приписок, перекручень у звітних даних.
В — Заподіяння шкоди в нетверезому стані.
Г — Дій та бездіяльності, що мають ознаки злочину.
Д — Недостачі, псування переданого підзвіт майна.
Тест 44. Керівники несуть повну матеріальну відповідальність:
А — За незаконне звільнення чи переведення працівника.
Б — За затримання виконання наказу керівника вищого, рівня про поновлення працівника на роботі.
В — За затримання виконання чи невиконання рішення суду про поновлення працівника на роботі.
Г — За незаконне переміщення працівника на роботі.
Тест 45. Закон України від 6 червня 1995 р. визначає:
А — Суб'єктів підвищеної матеріальної відповідальності.
Б — Перелік спеціальних цінностей.
В — Умови, за яких виникає підвищена матеріальна відповідальність. 
Г — Розмір покриття заподіяної шкоди.
Д -- Порядок відшкодування заподіяної шкоди.
Тест  46.  До  цінностей,  з  приводу  яких  може  виникати  підвищена  матеріальна  відповідальність,

належать:
А — Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.
Б — Ювелірні побутові та промислові вироби й матеріали.
В — Валютні цінності.
Г — Тільки платина, золото, алмази, корунд.
Тест 47. Підвищена матеріальна відповідальність виникає лише за наявності: А — Недбалості в роботі.
Б — Порушення спеціальних правил чи інструкцій.
В — Визначеності вини працівника. 
Г — Несвоєчасності звітності та обліку.
Тест 48. Підвищена матеріальна відповідальність виникає:
А — Тільки з урахуванням дисциплінарної відповідальності.
Б — 3 урахуванням адміністративної чи кримінальної відповідальності.
В — Незалежно від будь-якої юридичної відповідальності.
Г — Без урахування виплачених штрафів.
Тест 49. Норми права щодо покриття матеріальної шкоди визначають:
А — Способи покриття шкоди. 
Б — Підстави та умови матеріальної відповідальності. 
В — Розміри заподіяної шкоди. 
Г — Порядок проведення розслідування. 
Д — Обмеження розмірів утримань із зарплати.
Е — Вирішення спірних питань.
Тест 50. Правове значення розслідування: 
А — Здійснюється в місячний строк від дня виявлення шкоди.
Б — Проводиться тільки за письмовим розпорядженням.
В — Проводиться з урахуванням чітких вимог, тобто того, що саме має бути встановлено розслідуванням.
Г — Визначає права посадової особи, котра проводить розслідування.
Д — Повинно мати висновки і додатки до розслідування.
Е — Оформлюється наказом про доведення вини і відповідальність.
Тест 51. Під час проведення розслідування обов'язково встановлюються:
А — Вартісна ціна матеріальної шкоди.
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Б — Якими саме неправомірними діями заподіяно шкоду.
В — Ступінь провини кожного працівника. 
Г — Порядок і розміри стягнення матеріальних збитків.
Тест 52. Під час проведення розслідування посадова особа має право:
А — Вимагати від певних осіб письмових пояснень. 
Б - - Одержувати довідки, акти ревізій, накладні та інші документи. 
В — Оглядати майно та приміщення, в яких воно зберігається. 
Г — Затримувати осіб, які заподіяли матеріальну шкоду.
Тест 53. До висновку про розслідування обов'язково додаються:
А — Письмові пояснення особи (осіб), яка притягається до матеріальної відповідальності.
Б — Акти ревізій, перевірок, інвентаризацій та інші матеріали розслідування.
В — Довідка про вартісну оцінку заподіяної шкоди.
Г — Проект розпорядження про затвердження факту розслідування.
Тест 54. Наказ про притягнення до матеріальної відповідальності є законним:
А — За наявності вини працівника.
Б — У разі повного доведення вини працівника. 
В — Коли наказ видано в місячний строк після закінчення розслідування.
Г — Коли зазначено конкретну суму, що підлягає стягненню.
Тест 55. Із заробітної плати допускаються утримання у розмірі:
А — 20 відсотків — як загальне правило.
Б — 50 відсотків за розкрадання майна.
В — 50 відсотків за наявності інших передбачених законом утримань.
Тест 56. Наказ про притягнення до матеріальної відповідальності:
А — Обов'язково доводиться до працівника під розпис.
Б — Вивішується на видному місці (дошці оголошень тощо).
В — Оголошується лише у трудовому колективі. 
Г — Оголошується працівникові в усній формі. 
Тест  57.  Якщо  в  місячний  строк  після  закінчення  розслідування  працівника  не  притягнуто  до

матеріальної відповідальності, то:
А — Такий працівник не несе ніякої відповідальності. 
Б — Стягнути з нього заподіяну шкоду можна лише через суд. 
В — Пропущений строк можна поновити.
Тест  58.На  працівника  не  може  бути  накладена  матеріальна  відповідальність  за  шкоду,  заподіяну

підприємству, виберіть правильну відповідь:
А - Через недбалість;
Б - У стані необхідної оборони;
В - Заподіяну зайвими грошовими виплатами;
Г - Знеціненням документів;
Д - Яку можна віднести до категорії нормального виробничо-господарського ризику.
Тест 59. Обов'язок доказування вини працівника, яким заподіяна шкода, покладається:
А - Самого працівника;
Б -. Власника або уповноважений ним орган;
В - Договір про матеріальну відповідальність;
Г - Комісію, яка призначається власником;
Д - Правоохоронні органи.
Тест  60 Вкажіть  умову,  за  якої  може  укладатися  договір  про  повну  колективну  (бригадну)

відповідальність:
А - Працівники об'єднані в бригаду;
Б - Бригаді передаються матеріальні цінності для роботи;
В -  Власником створені  умови,  необхідні  для нормальної  роботи працівників  і  забезпечення повного

збереження переданих їм цінностей;
Г  -  Бригада  не  заперечує  проти  укладення  договору  про  повну  колективну  (бригадну)  матеріальну

відповідальність;
Д - Власник зобов'язує бригаду укласти договір.
Тест 61 В якому випадку застосовується кратний розмір обчислення заподіяної шкоди:
А - Недостача готівки в магазині;
Б - Недостача готівки в банку;
В - Викрадення деталей для внутрішньовиробничих потреб;
Г - Завдання шкоди в нетверезому стані;
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Д - Завдання шкоди не за виконання трудових обов'язків.
Тест 62 У разі смерті потерпілого на виробництві право на відшкодування шкоди мають:
А - Брати померлого;
Б - Син-студент 22 років;
В - Особи, що проживали з померлим;
Г - Повнолітні діти померлого;
Д - Працюючий батько померлого.

Тема 13: Охорона праці
Зміст навчального матеріалу.  Поняття охорони праці, її  правове регулювання. Принципи правової охорони
праці. Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони праці на підприємстві.
Державне управління охороною праці. Участь трудових колективів і профспілок в регулюванні охорони праці.
Міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці.
Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці: фінансування охорони праці; медичні огляди пра-
цівників;  інструктаж і  навчання працівників правилам техніки безпеки і  виробничої  санітарії;  забезпечення
працівників  засобами  індивідуального  захисту.  Заходи,  що  забезпечують  компенсацію  і  нейтралізацію
шкідливого впливу виробничих чинників (скорочення робочого часу, надання додаткових відпусток, перерв в
роботі, видача спеціального одягу, мила та ін.).
Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і
організаціях.
Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і шкідливих роботах.
Правила особливої охорони праці жінок, молоді і осіб із пониженою працездатністю.
Нагляд і контроль за охороною праці і відповідальність за її порушення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Охорона здоров'я працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами.
2. Охорона здоров'я та працездатності жінок на виробництві
3. Охорона здоров'я та працездатності молоді на виробництві
4.  Розслідування  та  облік  нещасних  випадків  ,  професійних  захворювань  і  аварій,  пов'язаних  з

виробництвом. 

РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ

Завдання 1

Монтажник  Урусов  неодноразово  порушував  вимоги  інструкції  з  охорони  праці.  10  березня  начальник
будуправління, побачивши, що Урусов під час розбирання лісів на третьому поверсі будинку не користується
монтажним поясом, оголосив йому догану. Тим же наказом була оголошена догана начальнику дільниці, де
працював Урусов, за те, що не забезпечує виконання правил з охорони праці.

Чи правомірні дії начальника будуправління?

Завдання 2

Хімік-аналітик  Сажина без  поважних причин відмовлялася  пройти інструктаж з  правил роботи із  новими
реактивами, що надійшли до лабораторії. Адміністрація оголосила їй догану. Наступного дня при змішуванні
реактивів у Сажиної в руках вибухнула колба, вона отримала великі опіки.

Назвіть і проаналізуйте склад правопорушень за цим випадком.

Чи несе власник відповідальність за нещасний випадок? А Сажина?

Про який вид відповідальності йдеться?

У чому полягає матеріальна відповідальність?

Завдання 3

Родіна, яка потребує за медичним висновком переведення на більш легку роботу,  подала заяву начальнику
цеху. Останній відмовив у переведенні, посилаючись на відсутність такої роботи, і запропонував Родіній піти у
відпустку без збереження заробітної плати.

Як слід вчинити Родіній?

Завдання 4

Токареві Іванову була оголошена догана за роботу на верстаті без захисних окулярів, а слюсарю Петрову - за
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відмову від проходження медичного огляду.  Через три дні Іванов знову отримав зауваження за роботу без
окулярів, а слюсар Петров відмовився пройти медичний огляд.

Директор заводу, отримавши згоду профкому, звільнив їх за п. З ст. 40 КЗпП.

Чи правомірні дії директора?

Завдання 5 

К. як потерпілий не погодився з актом про нещасний випадок, оскільки в ньому не було зазначено, чия вина в
настанні  нещасного випадку,  а  також було,  на  його  думку,  порушено процедуру розслідування нещасного
випадку: комісію створили через тиждень після настання нещасного випадку, у роботі комісії не брав участь К.
та його представник, директор надав йому акт про формі Н-1через дві неділі після його затвердження. Дайте
правову оцінку ситуації. 

Завдання 6

К. при прийнятті його на роботу вимагав від роботодавця забезпечити йому здорові і безпечні умови праці. Які
дії має здійснити роботодавець, з точки зору забезпечення охорони праці, при прийнятті працівника на роботу?
Відповідь аргументуйте.

Завдання 7

Бідненко  відмовився  виконувати  трудові  обов'язки,  незважаючи  на  те,  що  з  ним було  укладено  трудовий
договір.  Свою поведінку він  мотивував  тим,  що  з  ним роботодавець  не  провів  вступного  та  первинного
інструктажу.  Директор  застосував  до  працівника  догану.  Чи  правомірні  дії  директора?  Який  порядок
проходження працівником вступного та первинного інструктажів?

Завдання 8.

Н.  було  звільнено  з  роботи  через  систематичне  невиконання  трудових  обов'  язків.  У  суді  Н.  вказав,  що
відмовився  виконувати  свої  трудової  обов'  язки  на  посаді  водія,  через  те,  що роботодавець не забезпечив
належних умов праці, зокрема, на його думку, автомобіль був технічно непридатний до експлуатації, у той час,
як  адвокат  роботодавця зазначив,  що автомобіль місяць потому проходив технічний огляд.  Дайте правову
оцінку ситуації. Наскільки обґрунтовані вимоги сторін?

РОЗВ'ЯЗАТИ ТЕСТИ:

Тест 1. Складовими елементами охорони праці є система:

А — Правових норм з охорони праці. 

Б — Соціально-економічних заходів. 

В — Організаційно-технічних заходів. 

Г — Санітарно-гігієнічних заходів. 

Д — Лікувально-профілактичних заходів.

Тест 2. Система норм з охорони праці поділяється на такі норми:

А — Загального і спеціального характеру.

Б — Загального та індивідуального характеру.

В — Загального і локального характеру.

Тест 3. Норми охорони праці поширюються:

А — На всю територію України.

Б — На окремі підприємства, організації.

В — На відповідних працівників.

Г — На окремі галузі народного господарства.

Д — На окремі спеціальності, професії.

Тест 4. Суб'єкти інституту охорони праці:

А — Працівники та прирівняні до них громадяни України.

Б — Іноземні громадяни та особи без громадянства.

В — Юридичні та фізичні особи як наймачі робочої сили.

Г — Лише громадські та спільні організації.

Д — Тільки робітники, службовці і юридичні особи.

Тест 5. Загальні норми про охорону праці визначають:
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А — Коло суб'єктів і сферу дії норм трудового права.

Б — Систему законодавства і основні принципи. 

В — Систему законодавства і сферу дії норм права. 

Г — Лише коло суб'єктів і основні принципи. 

Д — Тільки систему законодавства і сферу його дії.

Тест 6. Спеціальні норми про охорону праці визначають:

А — Систему гарантій з охорони праці. 

Б — Систему норм щодо організації праці на підприємстві.

В — Систему норм щодо стимулювання охорони праці й управління нею.

Г — Систему норм щодо нагляду і контролю за охороною праці.

Д — Специфіку відповідальності за порушення норм з охорони праці.

Тест 7. Систему законодавства про охорону праці становлять:

А — Закон України "Про охорону праці".

Б — Кодекс законів про працю України.

В — Основи законодавства України про охорону праці. 

Г — Спеціальні норми права: положення, правила, інструкції. 

Д — Колективний договір підприємства.

Тест 8. Основні принципи інституту охорони праці:

А — Пріоритет життя і здоров'я працівників.

Б — Соціальний захист і встановлення єдиних нормативів.

В — Координація діяльності державних органів з іншими.

Г — Міжнародне співробітництво.

Д — Захист працівників від незаконних переведень на іншу роботу.

Тест 9. Розвиток охорони праці реалізується: 

А — У нормах міжгалузевого і галузевого характеру. 

Б — У локальних (місцевих) нормах права. 

В — Тільки у відомчих і спеціальних нормах права.

Тест 10. Особливі права на охорону праці мають: 

А — Працюючі жінки, неповнолітні та інваліди. 

Б — Тимчасові та сезонні працівники. 

В — Тільки працівники,зайняті на роботах  зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

Тест 11. Закон України "Про охорону праці" закріплює:

А — Гарантії прав громадян на охорону праці.

Б — Організацію охорони праці на виробництві.

В — Заходи щодо стимулювання працівників у додержанні норм з охорони праці.

Г -- Можливість прийняття міжгалузевих, галузевих і локальних норм права.

Д -- Норми про державне управління і контроль за охороною праці.

Тест 12. Права працівників на охорону праці стосуються:

А — Умов трудового договору.

Б  --  Зобов'язання  власника  проінформувати  працівника  під  розписку  про  умови  праці  та  про  пільги  й
компенсації за роботу в таких умовах.

В — Заборони власникові укладати трудовий договір на роботу, протипоказану працівникові.

Тест 13. Права на соціальне страхування включають: 

А — Обов'язковість соціального страхування. 

Б — Надання пільг і компенсацій.

В — Безплатне забезпечення працівників індивідуальними засобами захисту.

Г — Компенсацію шкоди, заподіяної здоров'ю працівника. 
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Д — Використання відпустки тільки в літній період.

Тест 14. Охорона праці під час роботи включає права працівників:

А — На створення належних умов праці.

Б — На відмову від роботи.

В — На середній заробіток і на розірвання трудового договору.

Г — На легшу роботу за станом здоров'я, збереження місця роботи.

Д - - На обов'язкове надання додаткової відпустки. 

Тест 15. Охорона праці жінок забезпечується групою норм:

А — Що забороняють застосування їхньої праці (на важких, небезпечних та інших роботах).

Б — Що встановлюють переваги у зв'язку з материнством (відпустки, неповний робочий час).

В — Що закріплюють додаткові компенсації у зв'язку з поїздками у відрядження.

Тест 16. Забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці закон покладає:

А — На власника або вповноважений ним орган.

Б — На власника і профспілковий комітет.

В — На власника, трудовий колектив і профком.

Тест 17. Обов'язки працівника з питань охорони праці:

А — Знати і виконувати норми з охорони праці.

Б — Уміти користуватися засобами колективного захисту.

В — Проходити періодичні медичні огляди.

Г — Додержуватися зобов'язань з охорони праці, що передбачені угодою чи трудовим договором,

Д — Особисто вживати  заходів  щодо усунення загрози  своєму життю і  здоров'ю  або життю та  здоров'ю
оточуючих.

Тест 18. Види обов'язкового медичного огляду:

А — Попередні, під час прийняття на роботу осіб, молодших 18 років.

Б — Попередні, під час прийняття працівників на шкідливу чи важку роботу.

В — Попередні, під час прийняття працівників на роботу в харчову промисловість.

Г — Періодичні для працівників віком до 21 року.

Д — Періодичні для всіх працюючих на підприємстві.

Тест 19. Щодо заходів з охорони праці можна зазначити:

А - їх розробляє та реалізує власник за участю профспілок.

Б — Власник реалізує комплексні плани, затверджені колективним договором. 

В — Розробляє трудовий колектив і профком.

Тест  20.  За  порушення  працівником правил  з  охорони  праці  до  нього  може  бути  застосовано  такі  види
відповідальності:

А — Дисциплінарну.

Б — Кримінальну.

В — Заходи громадського впливу.

Г — Матеріальну.

Д — Адміністративну.

Тест 21. До засобів особистого захисту працівників належать:

А — Мило і рукавиці.

Б -- Респіратор, спецодяг і спецвзуття.

В — Лікувально-профілактичне харчування.

Г — Спеціальне молоко і масло.

Д — Спеціальна йодована і підсолена вода.

Тест 22. Переведення працівника на легшу роботу за станом здоров'я:

А — Здійснюється за розсудом власника. 
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Б — Можливе тільки за згодою працівника. 

В — Здійснюється без згоди працівника. 

Г — Належить до обов'язків сторін. 

Д — Здійснюється за згодою сторін.

Тест 24. Періодичні медичні огляди з метою попередження професійних захворювань обов'язкові: 

А — Для водіїв усіх транспортних, засобів. 

Б — Для тих, хто працює на важких і особливо важких роботах. 

В — Для працівників дитячих установ. 

Г — На підприємствах продовольчої торгівлі. 

Д — Для працівників, які обслуговують атомні установки.

Тест 25. Охорона праці ветеранів, пенсіонерів та інвалідів забезпечується:

А — Нормами щодо організації навчання, перекваліфікації та працевлаштування.

Б — Встановленням пільгових умов праці, програм реабілітації тощо.

В  —  Тільки  локальними  нормами  права  (колективними  договорами,  правилами  внутрішнього  трудового
розпорядку тощо).

Тест 26. З метою полегшення й оздоровлення умов праці працівників власник зобов'язаний впроваджувати:

А — Прогресивні технології, досягнення науки і техніки.

Б — Засоби механізації і автоматизації виробництва.

В — Досягнення ергономіки і позитивний досвід з охорони праці.

Г — Заходи щодо зниження та усунення запиленості й загазованості повітря в приміщеннях.

Д — Заходи щодо зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань тощо.

Тест 27. Щодо коштів та матеріалів на заходи з охорони праці можна сказати:

А — Визначаються в установленому законом порядку.

Б — Використовуються в порядку, визначеному колективним договором.

В — Контроль за їх використанням покладено на трудові колективи.

Г — Обов'язково погоджуються з профспілковим комітетом.

Д — Використовуються за розсудом власника.

Тест 28. Щодо компенсації за спецодяг і спецвзуття можна сказати:

А — Така компенсація законом не дозволяється. 

Б — Це питання вирішується за угодою сторін.

В — Через порушення строків видачі компенсуються витрати працівників.

Г — У разі дострокового зношення не з вини працівника власник повинен замінити їх за свій рахунок.

Д — Така компенсація виплачується згідно зі спеціальною угодою.

Тест 29. Медичні огляди проводяться з метою:

А — Профілактики захворювань працівників.

Б — Своєчасного проведення лікування.

В — Постійного контролю за станом здоров'я працівників.

Г — Громадської безпеки та охорони здоров'я населення.

Д — Визначення преміальних виплат і додаткових відпусток.

Тест 30. Під час проектування, будівництва, реконструкції підприємств, об'єктів, засобів виробництва:

А — Обов'язкове дотримання вимог щодо охорони праці. 

Б — Слід пам'ятати, що вони повинні відповідати нормативним актам про охорону праці. 

В — Усі ці питання  вирішуються  власником  за згодою трудового колективу.

Тест 31. Спірні питання щодо видачі й використання спецодягу між працівником і власником вирішуються:

А - - У комісії з трудових спорів.

Б — У суді.

В — У профспілковому комітеті.
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Г — У вищому в порядку підлеглості органі.

Д — Самим працівником.

Тест 32. Якщо медичний огляд для працівника є  обов'язковим,  то в разі  ухилення від його проходження
власник:

А - - Має право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності. 

Б — Зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати.

В  —  Організовує   позачерговий  медогляд,  коли  працівник  вважає,  що  погіршення  його  стану  здоров'я
пов'язане з умовами праці.

Г — Зберігає за працівником місце роботи та середній заробіток на час проходження медогляду.

Д — Забезпечує виплату тільки тарифної ставки, окладу.

Тест 33. У колективному договорі передбачаються:

А — Соціальні гарантії щодо охорони праці.

Б — Комплексні заходи щодо забезпечення нормативів безпеки, гігієни праці, виробничого середовища.

В — Підвищення рівня охорони праці, запобігання аваріям, травматизму тощо.

Тест 35. Громадський контроль за додержанням норм з охорони праці здійснюють:

А — Трудові колективи через обраних ними уповноважених

Б — Професійні спілки в особі виборних органів. 

В — Ради трудових колективів і профкомів. 

Г — Власник разом із названими органами.

Тест 38. Розслідування та облік нещасних випадків включає:

А — Обов'язок власника розслідувати нещасні випадки, аварії, профзахворювання, вести їх облік.

Б — Участь представника профспілкової організації.

В — Складання акта за встановленою формою не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.

Г — Зобов'язання видати один примірник акта потерпілому чи заінтересованій особі.

Д  —  Розв'язання  спірних  питань  чи  питань,  пов'язаних  з  відмовою  власника  скласти  акт  про  нещасний
випадок в органах з розгляду трудових спорів. 

Тест 39. Повноваження місцевих органів влади та управління щодо охорони праці:

А — Забезпечують реалізацію державної політики щодо охорони праці.

Б — Розробляють заходи з питань безпеки й гігієни праці тощо.

В -- Здійснюють контроль за додержанням норм права про охорону праці.

Г — Проводять роботу, пов'язану зі своєчасним укладенням колективних договорів.

Тест 40. Розвиток охорони праці реалізується: 

А — У нормах міжгалузевого і галузевого характеру.

Б — У локальних (місцевих) нормах права. 

В — Тільки у відомчих і спеціальних нормах права.

Тест 41. Служба охорони праці на підприємстві: 

А — Створюється власником на підставі Типового положення.

Б — Підпорядкована керівникові підприємства. 

В — Має право видавати керівникам структурних підрозділів підприємств обов'язкові приписи щодо усунення
недоліків, зупиняти роботу виробництва тощо. 

Г — Може бути ліквідована лише за згодою з профкомом.

Тест 42. Чи передбачає закон відшкодування громадянам збитків, завданих порушенням вимог охорони праці:

А — Ні, не передбачає, передбачається лише компенсація прямої шкоди. 

Б - - Це питання вирішують профком і трудовий колектив.

В — Передбачає у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за участю профспілок.

Тест 43. У разі порушення вимог охорони праці власник відшкодовує такі витрати:

А — На лікування та професійну реабілітацію потерпілих.

Б — На проведення лікувальних робіт унаслідок аварії.
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В -- На ритуальні послуги під час поховання загиблих.

Г — На складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці.

Д — На придбання приладів, апаратів тощо.

Тест 44. Комісія з питань охорони праці:

А — Може створюватися на підприємстві, де працює 50 і більше чоловік.

Б — Створюється за рішенням трудового колективу.

В — Складається з представників власника підприємства, профспілок, трудового колективу та інших осіб.

Г — Має компетенцію, що визначається Типовим положенням.

Д — Має компетенцію, що визначається положенням, затвердженим трудовим колективом разом із профкомом.

Тест 45. Фінансування охорони праці здійснюється:

А — Власником підприємства, установи.

Б — Кабінетом Міністрів України.

В — Органами місцевого та регіонального самоврядування.

Г — За рахунок незначних відрахувань із зарплати працівника.

Тест 47. Під моральною втратою потерпілого працівника (за моральної відповідальності) слід розуміти:

А — Страждання, заподіяні фізичним чи психологічним впливом.

Б — Погіршення можливості реалізації працівником своїх звичок і бажань.

В — Погіршення стосунків з оточенням.

Г — Інші негативні наслідки морального характеру.

Д — Усе зазначене, але якщо це погоджено з профкомом.

Тест 48. Охорона праці інвалідів — це обов'язок власника:

А — Організовувати їх навчання, перекваліфікацію, працевлаштування.

Б — Встановлювати для них неповний робочий день, тиждень.

В — Створювати умови праці згідно з рекомендаціями медично-соціальної експертизи.

Г — Вживати додаткових заходів безпеки праці.

Д — Усе зазначене, якщо таке занесене до колективного договору.

Тест 49.  Не беруться  на  облік  і  не  фіксуються  акти за  формою Н-1 про нещасні  випадки,  що сталися  з
особами:

А — Котрі йшли на роботу чи поверталися з роботи пішки, на громадському чи власному транспорті.

Б — За місцем постійного проживання в польових і вахтових поселеннях.

В — Які відбувають покарання за вироком суду й навмисне заподіяли шкоду своєму здоров'ю.

Г — Категорії яких визначені рішенням власника або вповноваженого ним органу.

Тест 50. Нещасні випадки оформлюються актом за формою Н-1, котрий:

А — Складається протягом доби після закінчення розслідування. 

Б — Складається в п'яти примірниках.

В -- Направляється до місця служби, навчання, роботи тощо.

Г  —  Складається  на  вимогу  водія,  який  порушив  безпеку  руху  і  притягується  до  кримінальної
відповідальності.

Д — Зберігається протягом 45 років на підприємстві, де нещасний випадок зареєстрованої

Тема 14:  Трудові спори і порядок їх вирішення
Зміст навчального матеріалу. Поняття, види і причини виникнення трудових спорів. Органи, що розглядають
трудові спори. Принципи розгляду трудових спорів. Підвідомчість трудових спорів.
Комісії  по  трудових спорах (КТС),  їх  організація  і  компетенція.  Порядок і  строки розгляду індивідуальних
трудових спорів в КТС.
Розгляд індивідуальних трудових спорів в суді. Трудові спори, що безпосередньо розглядаються судом.
Порядок вирішення колективних трудових спорів. Право на страйк і його реалізація. Правові наслідки закон-
ного і незаконного страйку.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Розгляд судами спорів, пов'язаних з укладанням, зміною і припиненням трудового договору. 
2.Право на страйк і його реалізація.
Практика вирішення трудових спорів щодо поновлення на роботі.
3.Практика вирішення трудових спорів щодо дисциплінарних звільнень працівників.
4.Особливості розгляду справ щодо спорів, які виникають із трудових відносин.

РОЗВ'ЯЗАТИ ЗАДАЧІ
Задача1
Д. звернувся до суду про поновлення його на роботі через три місяці після звільнення, оскільки звертався до
прокуратури та КТС, але йому було відмовлено. Суд відмовив Д. у задоволенні його вимог, оскільки позивач
недотримався встановлених термінів звернення до суду. Чи правомірне рішення суду? Який порядок звернення
до суду у справах про поновлення на роботі? Відповідь обґрунтуйте.
Задача 2
Під час звільнення П. Тимченка директор видав йому копію наказу про звільнення, однак трудову книжку не
видав, мотивуючи це тим, що працівник не повернув підприємству службовий автомобіль.
П.Тимченко звернувся до суду. Яке рішення має прийняти суд?
Задача 3
Шовковський  звернувся  до  суду  про  визнання  окремих  положень  колективного  договору,  укладеного  між
трудовим  колективом  та  адміністрацією  ЗАТ  «Міст-буд».Суд  відмовив  працівнику  в  розгляді  його  заяви,
мотивуючи тим, що стороною колективного договору є трудовий колектив, і працівник не має доручення. Дайте
правову оцінку ситуації. Відповідь обґрунтуйте.
Задача 4
Представник  трудового  колективу  ВАТ  «Південна  красуня»  звернулась  до  суду  з  приводу  врегулювання
трудового  спору,  що  виник  при  внесенні  змін  до  колективного  договору.  Дайте  правову  оцінку  діям
представника трудового колективу.
Задача 5
У процесі розгляду справи про поновлення К. Назаренка на роботі він просив суд, стягнути з роботодавця за
весь час, починаючи з моменту звільнення заробітну плату, компенсацію за втрачений заробіток та моральну
шкоду.  У суді  вияснилось, що К.  Назаренко через  тиждень після звільнення уклав трудовий договір з  ТОВ
«Підвеньтранс». Чи правомірні вимоги К. Назаренка? Яке рішення має прийняти суд?
Задача 6
І.  Дейнека  звернувся  до  профспілкового  комітету  ТОВ  «Миртур»  з  приводу  виплати  йому  компенсації  за
невикористану відпустку. Голова профкому порадив звернутись працівнику до КТС. Чи є обґрунтованою така
порада? Який порядок звернення до КТС?
Задача 7
В. Чорний звернувся до КТС із заявою про виплату йому роботодавцем заборгованості по заробітній платі. КТС
заяву не прийняла, оскільки у ній не було зазначено, яку суму має виплатити роботодавець та за який період? Чи
обґрунтовані дії КТС? Яким вимогам має відповідати заява до КТС?
Задача 8
ТОВ «Орбіта» звернулось до суду про зміну умов колективного договору, зокрема, зменшення встановленого
розміру заробітної плати, посилаючись на те, що трудовий колектив відмовився розглядати заяву директора.
Який порядок розгляду спорів пов'язаних із зміною умов колективного договору? Яке рішення має прийняти
суд?
Задача 9
Представники  профспілки  та  адміністрації  ТОВ  «Чернівцізахід»  вирішили  перенести  розгляд  спору  щодо
внесення доповнень до колективного договору на розгляд трудового арбітражу за порадою юрисконсульта ТОВ.
Дайте правову оцінку ситуації.  Який порядок створення та роботи трудового арбітражу?  Які  повноваження
трудового арбітражу?
Задача 10
Незадоволені рішенням примирної комісії за наслідками розгляду колективного трудового спору, представники
ВАТ «Луганськ-схід»вирішили звернутись до районного суду,  керуючись ст.  124 Конституції України. Дайте
правову оцінку ситуації. Який порядок оскарження рішень примирної комісії? Які судові органи мають право
розглядати колективні трудові спори? Відповідь обґрунтуйте.
Задача 11
Не  досягши  згоди  з  роботодавцем  щодо  визначення  в  колективному  договорі  розміру  заробітної  плати,
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працівники  вирішили  страйкувати.  Який  порядок  вирішення  трудових  спорів  (конфліктів)  при  укладанні
колективного договору? Який порядок проведення страйку?

РОЗВ'ЯЗАТИ ТЕСТИ
Тест 1. Трудові спори поділяються на такі види:
А— Індивідуальні.
Б — Між учасниками трудового договору.
В — Колективні.
Г — Між страйккомом і власником.
Д— Усі названі.
Тест 2. Поняття визначення трудових спорів включає:
А— Сторони трудового спору. 
Б — Елементи позовного і непозовного характеру. 
В — Встановлений законом порядок розгляду. 
Г — Зазначення власника та адміністрації. 
Д— Лише позовний характер.
Тест 3. Виникнення трудових спорів зумовлено:
А— Застосуванням законодавства України про працю.
Б — Встановленням умов праці.
В — Визначенням юридичних фактів.
Тест 4. Причини виникнення трудових спорів мають такий характер:
А— Суб'єктивний.
Б — Організаційно-правовий.
В — Організаційно-господарський.
Г — Організаційно-договірний.
Д— Організаційно-плановий.
Тест 5. Індивідуальні трудові спори розглядають:
А — Комісії по трудових спорах.
Б — Районні (міські) суди.
В — Вищі в порядку підлеглості органи
.Г — Примирна комісія.
Д— Трудовий арбітраж.
Е— Господарський суд України.
Тест 6. З урахуванням майнового характеру трудові спори поділяються на такі:
А— Позовні й непозовні. 
Б — Позовні й процесуальні. 
В — Позовні й немайнові.
Тест 7. Принципи розгляду трудових спорів:
А— Доступність і зручність.
Б — Колегіальність і швидкість розгляду.
В — Додержання законності та забезпечення виконання рішень.
Г — Всесторонність і представництво.
Д— Повнота й підпорядкованість.
Тест 8. Організація КТС включає:
А— Обрання на загальних зборах (конференції) трудового колективу. 
Б — Обрання в певному підрозділі підприємства (цеху, відділі та ін.). 
В — Визначення строку дії КТС трудовим колективом. 
Г — Обрання до складу КТС не менше половини працівників.
 Д— Виготовлення печатки власного зразка.
Тест 9. Комісії по трудових спорах обираються:
А— На підприємствах, в установах, організаціях, де працює 15 і більше
чоловік.
Б — У певному підрозділі підприємства (цеху, відділі та ін.). 
В — На будь-якому підприємстві, в установі, де працює 7 і більше чоловік.
Г — 3 однакової кількості представників профкому та власника. 
Д— За рішенням трудового колективу незалежно від кількості працюючих.
Тест 10. Зі складу КТС обираються:
А— Голова комісії по трудових спорах.

Б — Заступник(и) голови комісії по трудових спорах.
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В — Секретар комісії по трудових спорах.
Г — Представник до профкому.
Д— Представник до ради трудового колективу.

Тема 15:  Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
Зміст навчального матеріалу.  Органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про
працю, їх повноваження. Державний нагляд і контроль. Громадський нагляд і контроль. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Повноваження  місцевих  органів  виконавчої  влади  й  органів  місцевого  самоврядування  щодо  здійснення
контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві
2.Повноваження органів,  які  здійснюють громадській контроль за додержанням законодавства про працю та
охорону здоров'я на виробництві.
3.Права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю. 
4.Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю.
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8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Тести з Трудового права модуль 1

1. Повна трудова правосуб’єктність  громадянина виникає з досягненням
14 років
16 років
18 років
21 року
2.  Види колективних угод
1.Генеральна, бригадна
2.Державна, галузева, територіальна 
3.Колективна, локальна, генеральна.
4.Генеральна, державна, локальна
3. Певна компетенція працівника, коло його обов’язків, відповідальність називають
2.1 кваліфікацією
3.2 посадою
4.3 професією
5.4 спеціальністю
4. Види робочого часу:

1. Повний, скорочений, нормативний
2. Неповний, нормальний, скорочений
3. З гнучким графіком, ненормований,нормальний
4. Повний, неповний, індивідуальний

5. Відпустка без збереження заробітної  платні за згодою сторін надається строком не
більше:
1.7 днів.
2. 15 днів.
3. 15 днів на рік.
4. На будь – який строк за згодою сторін.
6. Допомога у зв'язку з безробіттям виплачується :
1. 3 одинадцятого дня після реєстрації в державній службі зайнятості.
2.  3 6 дня після реєстрації в державній службі зайнятості.
3. 3 8 дня після реєстрації в державній службі зайнятості.
4. 3 7 дня після реєстрації в державній службі зайнятості
7. До гарантій на період ведення переговорів щодо укладання колективного договору 
належать:
1.перевід на більш просту роботу.
2. надання премії.
3. Право на відпустку в будь-який час.
4. Включення часу переговорів до трудового стажу.
8. Приймаються на роботу з довідкою про медичний  огляд особи :

2. До 20 років
3. До 18 років
4. Пенсіонери
5. Вагітні жінки
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9. Максимальний строк переведення  робітника на роботу не обумовлену трудовим 
договором без його згоди:
1. 2 місяці
2.Не передбачено трудовим законодавстом
3. Строком на 1 місяць  при виробничій аварії
4.У разі простою за вини працівника
10.  Забороняється  надання  грошової  компенсації  замість  щорічної  відпустки
працівникам:
1.Молодшим 18 років.
2.Зі шкідливими умовами праці.
3. Протягом трьох років підряд.
4. Протягом строку, узгодженого між сторонами.
11.  Чи встановлено строк виконання оплачуваних громадських робіт:
1. Громадські роботи виконуються шляхом укладення трудового договору строком до трьох
місяців.
 2.Громадські роботи виконуються без визначення будь-якого строку.
3.Громадські роботи виконуються за строковим трудовим договором.
4.Громадські роботи не потребують укладання трудового договору
12.  Закріплена  норма  робочих  місць  для  обов’язкового  працевлаштування  окремої
категорії громадян у відсотках до кількості працюючих на підприємстві називається:
1 Нормою додаткових робочих  місць
2 Квотою
3 Бронею
4 Фондом робочих місць
13.До предмета трудового права належать відносини:
1.Між чоловіком і жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;
2.Між  головою  фермерського  (селянського)  господарства  і  його  18-річним  сином,  який
працює у господарстві візничим;
3.Між поштою і поштаркою;
4.Між прем'єр-міністром України і Верховною Радою України;
14. Повна трудова правосуб'єктність передбачає:
1.Здатність громадянина до систематичної, регламентованої правовими нормами праці.
2. Вольову спроможність громадянина до праці. 
3. Можливість реалізувати права, обов'язки та гарантії і відповідати за їх порушення. 
4. Недопустимість відмови від роботи.
15. Чи потрібна згода профспілки на звільнення робітника, який не пройшов 
випробувальний термін:
1. Да
2. Ні
3. Відповідно до ситуації
4. Тільки у випадку з неповнолітніми

16. До трудової книжки працівника вносяться відомості:
1 Про оголошення подяки,  нагородження відзнаками України.
2 Про військовий облік 
3 Про дисциплінарні стягнення. 
4 Про страховий стаж
17. Допомога по безробіттю виплачується в розмірі:
1 Не нижче 50 відсотків середньої зарплати, але не нижче мінімальної зарплати.
2 Не нижче 75 відсотків мінімальної зарплати. 
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3 З урахуванням страхового стажу. 
4 У розмірі не нижче 50 відсотків прожиткового мінімуму.
18. Термін випробування для робочих встановлюється до ____місяців:
1.3 місяців
2.1 місяць
3. не встановлюється 
4. за  згодою профспілки будь – який строк
19. Є такі види робочого тижня: 
1  Шестиденний і п'ятиденний. 
2  Скорочений і неповний.
3 Нормований і ненормований.
4. З двома вихідними, з одним вихідним
20. Характерні ознаки скороченого робочого часу:
1  Його тривалість встановлюється лише законом.
2  змінюється за згодою сторін. 
3 Встановлення за бажанням працівників. 
4  Встановлення тільки за угодою сторін.
21. Елементом трудової  функція є :

21.Посада
22.Робота
23.трудове завдання
24.Трудова навичка

22. Не може бути встановлено випробування при прийнятті на роботу осіб:
20.Звільнених в запас з військової служби
21.Що не досягли 21 років
22.Що мають трудовий стаж понад  10 років
23.При прийомі за конкурсом

23. Яким категоріям робітників  в першій рік роботи щорічна основна відпустка 
надається до настання 6- місячного терміну безперервної роботи:
2. Сумісникам
3. Особам до 21 року
4. Керівникам підприємств

5. особам, які мають 1 дитину до 15 років
24. Допомога по безробіттю особам, зареєстрованим на загальних підставах 
виплачується:
1.3 11 дня після реєстрації . 
2. 3 6 дня після реєстрації 
3. 3 8 дня після реєстрації . 
4.  3 3 дня після реєстрації .
25. Безробітний це:
1. особа віком від 14 до 65 років
2. особа віком від 14 до 70 років
3. особа віком від 15 до 70 років
4. особа працездатнього віку
26. Тимчасова робота це робота не більше наступного  строку:
1.  3 місяці
2. 6 місяців
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3. 2місяці
4. 5 місяців
27. Вкажіть, у яких із зазначених випадків застосовуються норми трудового права:
1. Майстер робить ремонт  в квартирі
2.Студент — практикант проходить практику у юридичній консультації
3.Майстер по ремонту телевізорів працює самостійно за індивідуальною ліцензією
4. Вчитель працює за контрактом у приватній школі
28.  Колективні договори укладаються:
15. на підприємствах державної та колективної форми власності 
16. на підприємствах незалежно від форми власності
17. на підприємствах, які мають відповідний галузевий статус

18. на підприємствах де працює понад 20 осіб
29. Сезонні роботи це роботи, які не повинні перевищувати :
 1. 1 місяць
 2. 2 місяці
3.  півроку
4. строк не встановлено, залежно від географічних умов
30. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк,
попередивши  про це власника за:
1. 3 дні
2. 1 тиждень
3. за 1 місяць
4. 2 тижні 

31. Робота, яка виконується понад встановлену тривалість робочого дня:
4. ненормована
5. надурочна
6. з гнучким графіком
7. понаднормована

32. Максимальний термін випробування для працівників складає:
1. один рік;
2. шість місяців;
3. два місяці;
4. один місяць;
33. Основна безперервна частина поділеної на частини щорічної відпустки повинна 
складати:
1. Не менш 14 календарних днів
2. Не менш 10 календарних днів
3. Ділити відпустку на частини забороняється законодавством
4. Не менш 17 днів
34.  Нічним вважається час з :
1. 9 годин вечора до 6 годин ранку
2. 11 годин вечора до 7годин ранку
3. 10 годин вечора до 6 годин ранку
4. З 9 години вечора до 7 годин ранку
35. Яким категоріям робітників відпустка надається тривалістю 56 календарних днів:
1. Особам до 18 років
2. Робітникам за роботу в шкідливих умовах
3. Науково – педагогічним працівникам
4. Особам передпенсійного віку
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36. В який строк повинен бути прийнятий колективний договір на  утвореному 
підприємстві:
1.1 місяць
2.3 місяці
3.4 місяці
4.Коли забажає одна з сторін
37. Під змінами умов трудового договору розуміють:
1. зміна власника підприємства
2. зміна істотних умов праці
3. переміщення на інше робоче місце
 4. переведення на іншу роботу в іншому підприємстві.
38.  Додаткові відпустки передбачені:
1.За роботу у шкідливих умовах праці.
2.За тривалий стаж роботи.
3. За гнучкий  робочий час.
4. У разі, якщо роботодавець замінює премію відпусткою.
39.  Відносини,  що тісно пов'язані  з  трудовими і  які  разом з  трудовими відносинами
формують предмет трудового права, є:
1. Відносини щодо укладання цивільно – правового договору
2. Відносини щодо  адміністративної відповідальності роботодавця
3. Відносини щодо тимчасової непрацездатності
4. Відносини щодо оподаткування доходу громадян — працівників
40. Певна компетенція працівника, коло його обов’язків, відповідальність називають
1. кваліфікацією
2. посадою
3. професією
4. спеціальністю
41. Роботодавець повинен попередити працівника про «зміну істотних умов праці», яка
проводиться у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці не пізніше ніж за:
1. За три місяці
2. За півроку
3. За  звітній період
4.За два місяці
42.  Який  з  перелічених  джерел  трудового  права  України  належить  до  локальних
нормативно-правових актів:
1. колективний договір;
2. постанова Кабінету Міністрів ;
3. акти соціального партнерства;
4. рішення місцевої державної адміністрації;
43. Трудовий договір працівника з фізичною особою реєструється:
1 В органах місцевого самоврядування
2.Комітеті сприянню підприємницької діяльності
3.Державній службі зайнятості
4.Не реєструється
44. Безробітний зобов'язаний відвідувати службу зайнятості не рідше:
1. один раз в тиждень
2. один раз в календарний місяць
3. два рази на календарний місяць
4. один раз на два місяці
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45. У разі недосягнення згоди між сторонами колективного договору, угоди під час 
ведення переговорів допускається:
1.проведення страйків. 
2.зняття керівника з посади. 
3.підготовка до закриття підприємства
 4.перевибори керівника профспілкового комітету.
46. Трудові книжки не ведуться на осіб:
1.Засуджених без позбавлення волі
2.сумісників
3.які пропрацювали менше ніж 7 днів
4. які працюють за строковим трудовим договором
47.  Після  отримання  пропозиції  про  початок  переговорів  з  укладення  колективного

договору друга сторона протягом _____ днів повинна розпочати переговори:
1. 5 днів
2.3 місяці
3. місяць
4. 7 днів
48. З ким погоджується встановлення вихідного дня при п’ятиденному робочому тижні

на підприємстві?
1. З представником трудового колективу
2. з конкретним робітником 
3. з вищестоящим органом
4. з органами місцевого самоврядування
49. Яких працівників заборонено залучати до роботи у вихідні дні?
1. Пенсіонерів
2. Які не досягли 18 років
3.Які не досягли 16 років
4. Які працюють за контрактом
50.  При  переведенні  працівника  на  іншу  постійну  нижчеоплачувану  роботу  за

працівником  зберігається  його  попередній  середній  заробіток
протягом _____ тижнів з дня переведення:

1. 2 
2. 1
3.3
4.4
51.  У  разі  відбуття  покарання  у  вигляді  виправних  робіт  розмір  відрахувань  із

заробітної плати не може перевищувати _____ відсотків.
1. 50
2.70
3.20
4.10
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52.  Колективний  договір  підписується  уповноваженими  представниками  сторін  не
пізніш як через _____ днів з моменту його схвалення:

1. 10
2. 5
3.7
4.14
53. Прогулом вважається:
1. Відсутність на робочому місті  2 години підряд
2. Відсутність на робочому місті  один робочий день
3. Невиконання норми виробітки
4. Відсутність на робочому місті  3 години підряд
54.  Роботодавець  повинен  розірвати  трудовий  договір  з  керівником  підприємства,
установи, організації, який порушує законодавство про працю, на вимогу:
1.Державної служби зайнятості
2. організації роботодавців
3 профспілки
4  колективу працівників
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Тести з Трудового права модуль 2 
1. Види дисциплінарної відповідальності
1. Загальна, спеціальна
2. Об’єктивна, складна
3. Спеціальна, індивідуальна
4. суб’єктивна, несуб'єктивна
2. Види матеріальної відповідальності:
1  Обмежена і повна.
2  Обмежена і підвищена.
3  Обмежена і кратна.
4  Повна і кратна.
3. Умови застосування дисциплінарної відповідальності:
1  Дисциплінарний проступок.
2  Майнове правопорушення.
3 матеріальна шкода.
4  дисциплінарне стягнення.
4. В який строк робітник може звернутись в комісію по трудовим спорам (КТС) після 
того як дізнався про порушення своїх прав:
1 місяць
3 місяці
Строки в законодавстві не оговорені
Якщо це спір з приводу виплати  зарплати - пів року.
5. Види дисциплінарної відповідальності
6.Загальна, спеціальна
7.Об’єктивна, суб’єктивна
8.Загальна та локальна
9.Повна та обмежена
6.Види матеріальної відповідальності:
1. Повна, обмежена
2. Матеріальна, дисциплінарна
3. Неповна,  повна
4. Часткова, повна

7. До дисциплінарних стягнень належать:
1 Догана і сувора догана.
2 Попередження і звільнення.
3 Догана і звільнення.
4 Переведення на іншу роботу або звільнення
8. Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніш….. з дня виявлення проступку:

6. 2 місяця
7. 10 днів
8. 1 місяць
9. 7 місяців

9. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржено працівником в строк:
1. 1 місяць
2. 6 місяців 
3. 3 місяця
4. Пів року
10. Органи, які можуть накладати дисциплінарне стягнення:
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1. Комісія по трудовим спорам
2. Орган, який приймав працівника на роботу
3. Профспілка разом з власником підприємства
4. Правоохоронні органи
11.  Як  називається  тимчасове  колективне  добровільне  припинення  роботи

працівниками  підприємства,  установи,  організації  (структурного  підрозділу)  з
метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту)?

1.Простій
2. Колективний трудовий спір
3. Відсторонення
4. Страйк
12. У який строк працівникові або роботодавцю вручаються копії рішення КТС?
1. 5 денний термін
2. в тижневий термін
3. в триденний термін
4. десятиденний термін
13. За загальним правилом із заробітної плати допускаються утримання у розмірі:
1.20 відсотків
2.50 відсотків за розкрадання майна.
3.70 відсотків.
4. Як зазначено в колективному договорі
14. Види дисциплінарної відповідальності
1 Загальна, спеціальна
2 Об’єктивна, складна
3 Спеціальна, індивідуальна
4 суб’єктивна, несубєктивна
15. Умови застосування дисциплінарної відповідальності:
1  Дисциплінарний проступок.
2  Майнове правопорушення.
3 матеріальна шкода.
4  дисциплінарне стягнення.ї
16. Примирна комісія розглядає й вирішує колективні трудові спори з питань:
1щодо звільнення працівника;
2 укладення чи зміни колективного договору;
3 виконання колективного договору чи його окремих положень;
4 порушення законодавства про працю.
17. Трудовий арбітраж розглядає і вирішує колективні трудові спори з питань:
1 встановлення нових чи зміни існуючих соціально-економічних умов праці і виробничого 
побуту;
2 укладення чи зміни колективного договору;
3 виконання колективного договору чи його окремих положень;
4 щодо необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу.
18. Рішення трудового арбітражу:
1. є обов'язковим до виконання;
2 є обов’язковим тільки за умови, якщо сторони про це попередньо домовились;
3 за будь-яких умов є тільки рекомендаційним.
4. за умови походження з Національною радою посередництва та примирення
19. На період страйку:
1 роботодавець може прийняти на роботу інших працівників за строковим трудовим 
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договором з терміном дії до закінчення страйку;
2 роботодавець не має права приймати на роботу працівників у зв'язку зі страйком;
3 роботодавець може прийняти на роботу інших працівників за строковим трудовим 
договором з терміном дії до заборони страйку.
20. Якщо працівник з ненормованим робочим днем з'явився на роботі в нетверезому 
стані після закінчення нормальної тривалості робочого часу, то:
1він може бути звільнений на підставі п. 7 ст. 40 КЗпП без згоди профкому;
2 він не може бути звільнений ні за яких обставин;
3 він може бути звільнений на підставі п. 7 ст. 40 КЗпП, але тільки за попередньою згодою 
профкому.
4.він може бути звільнений на підставі  п. 7 ст. 40 КзпП за погодженням з КТС.
21. Скоєння корисливих правопорушень, не пов'язаних з виконанням трудових 
обов’язків
1 дає право власнику звільнити працівника за п. 2 ст. 41 КЗпП;
2 не дає права власнику звільняти працівника за п. 2 ст. 41 КЗпП;
3 дає право власнику звільняти працівника за п. 2 ст. 41 КЗпП тільки в окремих випадках, 
визначених підзаконними актами.
4. дає право власнику звільнити працівника за підставою невідповідності займаній посаді.
22. Факт появи працівника на роботі у стані алкогольного сп’яніння може 
встановлюватися:
1медичним висновком;
2 наявністю браку в роботі працівника;
3 показаннями свідків.
4. Його письмовим поясненням
23. Якщо працівник після накладення на нього дисциплінарного стягнення за ухилення
від проходження медичного огляду не пройде цей огляд того дня, коли його з цією метою
звільнили від виконання трудових обов’язків, то його може бути звільнено:
1 за прогул;
2 через невідповідність займаній посаді внаслідок незадовільного стану здоров’я;
3 за систематичне невиконання обов'язків без поважних причин.
4. За одноразове грубе порушення трудових обовязків
24. До матеріальної відповідальності може бути притягнено:
1 тільки матеріально відповідальну особу;
2 будь-якого працівника за наявності підстав;
3 тільки тих працівників, яким виповнилося на день скоєння проступку понад 18 років.
4. тільки працівників, яким виповнився 21 рік
25. Якщо працівник при виконанні незаконно покладених на нього трудових обов’язків 
завдав матеріальної шкоди підприємству, то він повинен:
1 відшкодувати її в повному обсязі;
2 відшкодувати її на 50 %;
3 він узагалі не повинен її відшкодовувати;
4 відшкодувати шкоду тільки у випадку, якщо є згода профкому.
26. Якщо працівник завдав матеріальної шкоди підприємству, діючи у стані крайньої 
необхідності, то він:
1 не повинен відшкодовувати завдану шкоду;
2 повинен відшкодувати її на 50%;
3 повинен відшкодувати шкоду лише в тому випадку, якщо відвернена шкода менш як удвічі 
перевищує заподіяну.
4. якщо це було оговорене в трудовому договорі
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27. Повна матеріальна відповідальність працівника можлива:
1 тільки у випадку умисної вини працівника;
2 тільки у випадку необережної вини працівника;
3 яку випадку умисної вини працівника, так і у випадку необережної вини.
4.тільки працівників, яким виповнився 21 рік
28. Обмежена матеріальна відповідальність працівника можлива:
1тільки у випадку умисної вини працівника;
2 тільки у випадку необережної вини працівника;
3 і у випадку умисної вини працівника, і у випадку необережної вини.
4.тільки працівників, яким виповнився 21 рік
29. Якщо працівник притягується до матеріальної відповідальності за кілька 
правопорушень, то:
1 він нестиме матеріальну відповідальність у межах місячного заробітку;
2 загальна межа його відповідальності дорівнюватиме тій кількості середньомісячних 
зарплат, яка дорівнює кількості правопорушень;
3 він нестиме матеріальну відповідальність залежно від кількості правопорушень, але в 
межах 12-місячного заробітку.
4. його притягнуть до повної матеріальної відповідальності
30. Матеріально відповідальними називають працівників:
1 які досягли 16 років;
2 які досягли 18 років;
3 з якими укладено договір про повну матеріальну відповідальність.
4. яким надано разову довіреність 
31. Підлягає повній матеріальній відповідальності працівник, який заподіяв шкоду 
підприємству, будучи в стані:
1 алкогольного сп'яніння;
2 наркотичного сп’яніння;
3 токсичного сп’яніння.
4. алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння
32. Керівник підприємства, винний у незаконному звільненні з роботи працівника, несе 
повну матеріальну відповідальність, якщо він (керівник):
1 протизаконно звільнив працівника умисно;
2 протизаконно звільнив працівника через необережність;
3 відповідальність настає незалежно від форми вини.
4. якщо це передбачено в його контракті
33. Рішення про запровадження колективної матеріальної відповідальності приймає:
1 власник підприємства;
2  власник підприємства за погодженням із профкомом;
3  власник підприємства за погодженням із колективом бригади.
4. трудовий колектив
34  Прийняття на роботу у склад колективу матеріально відповідальних осіб 
здійснюється тільки за згодою:
1 цього колективу;
2 профкому;
3 ради трудового колективу.
4. роботодавця
35. Члени колективу матеріально відповідальних осіб несуть:
1 солідарну відповідальність;
2 субсидіарну відповідальність;
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3 дольову відповідальність.
4. часткову
36. Якщо працівнику за дисциплінарний проступок оголошено догану на підприємстві, 
а він через кілька днів після цього звільнився за власним бажанням і влаштувався на 
роботу на інше підприємство, то:
1 догана не діє;
2 відлік часу дії догани починається спочатку;
3 догана діє до закінчення річного строку з моменту її оголошення.
4. За умови погодження між роботодавцями
37. Розмежування  індивідуальних трудових спорів відбувається за:
1 суб’єктами;
2  підвідомчістю;
3  характером.
4. за об'ємом вимог 
38 . Право звернутися до комісії з трудових спорів має:
1 тільки власник підприємства;
2 тільки працівник підприємства;
3 і власник підприємства, і працівник.
4. тільки профком
39. Якщо трудовий спір розглядається КТС з другої спроби через неявку заявника на 
перше засідання, то КТС має розглянути спір у:
1 десятиденний строк;
2 місячний строк;
3 п’ятиденний строк.
4.  КТС має право знати заяву з розгляду
40. Право прийняття рішення про поновлення на роботі працівника у зв’язку з 
незаконним переведенням на іншу роботу належить:
1 тільки судові;
2 тільки комісії з трудових спорів;
3 і судові, і комісії з трудових спорів.
4. прокурору
41 Розмір вихідної допомоги працівнику при припиненні трудового договору 
диференціюється залежно від:
1підстави, за якою проводиться звільнення;
2 соціального статусу працівника;
3 стажу роботи працівника.
4. умов трудового договору
42. Незаконним може бути визнано страйк, який:
1 ще не розпочався, але є письмове рішення трудового колективу;
2 який уже розпочався;
3 який закінчився повним задоволенням вимог страйкарів.
4. який закінчився частковим задоволенням вимог страйкарівї
43. Заробітна плата-це:
1. винагорода, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 
працівникові за виконану ним роботу;
2. винагорода, обчислена у грошовому виразі;
3. це мінімальна винагорода, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним 
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу;
4. винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник
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або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
44. Мінімальна заробітна плата — це:
1. встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану роботу;
2. встановлений розмір заробітної плати нижче якої не може провадитися оплата за виконану
працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).
3. встановлений трудовим договором розмір заробітної плати;
4.  законодавчо  встановлений  розмір  заробітної  плати  за  просту,  некваліфіковану  працю,
нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму
праці (обсяг робіт).
45. Структура заробітної плати:
1. тільки основна заробітна плата та заохочувальні виплати;
2. тільки основна та додаткова заробітна плата;
3. тільки основна заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати;
4. основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
46. Організація оплати праці здійснюється на підставі:
1. тільки законодавчих та інших нормативних актів;
2. тільки генеральної, галузевих та територіальних угод та колективних договорів;
3. тільки трудових договорів;
4. трудового законодавства.
47. Мінімальна заробітна плата встановлюється:
1. Міністерством праці та соціальної політики;
2. Кабінетом Міністрів України;
3. Президентом України;
4. Верховною Радою України.
48.  Про  нові  або  зміну  існуючих  умов  оплати  праці  в  бік  погіршення  власник  або
уповноважений ним орган повинен повідомити працівника до їх  запровадження або
зміни не пізніш як за:
1. тиждень;
2. два тижні;
3. один місяць;
4. два місяці.
49. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово
відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених:
1. трудовим договором;
2. власником за погодженням з виборним профспілковим органом;
3. законодавством;
4. колективним договором.
50.  За  погодинною  системою  оплати  праці  робота  в  надурочний  час  оплачується  в
розмірі:
1.120 відсотків годинної ставки;
2.150 відсотків годинної ставки;
3.180 відсотків годинної ставки;
4.в подвійному розмірі годинної ставки.
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9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ,
ВКЛЮЧАЮЧИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ
Відповідно  до  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  в

Бердянському  університеті  менеджменту  і  бізнесу»,  «Положення  про
моніторинг  і  контроль  якості  освіти  в  БУМіБ»,  «Положення  про  систему
забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)
ТОВ  «Бердянський  університет  менеджменту  і  бізнесу»  контроль  за  якістю
навчального процесу, у тому числі за якістю викладання дисципліни “Трудове
право”,  здійснюється  на  кількох  рівнях:  через  поточний,  модульний  і
підсумковий контроль.

Поточний,  модульний  контроль —  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та
навичок  студентів,  що  здійснюється  в  ході  навчального  процесу  шляхом
проведення усного чи письмового опитування, контрольних робіт, тестування,
колоквіумів тощо. 

Під час викладання дисципліни “Трудове право” використовуються такі
методи поточного, модульного контролю:
1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання
у вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю.

Систематичність  та  активність  роботи протягом семестру  оцінюється  з
використанням шести показників контролю: К1, К2 , К3 , К4 , К5, К6 

Підсумковий контроль - проводиться у вигляді перевірки та оцінювання
знань  здобувачів  (щосеместрово)  за  кредитно-модульною  системою,  захисту
курсових робіт, заліків і екзаменів. 

Підсумковим  контролем  дисципліни  “Трудове  право”  є  екзамен,  який
проводиться в усній формі в 5 семестрі. 
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Схема нарахування балів

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЕКЗАМЕН

Вид контролю

Модуль 1 Модуль 2

Максимальна 
сума балів за 
поточний 
контроль = 
середній бал

Максимальн
а сума балів 
за поточний 
контроль = 
середній бал

1) Робота в аудиторії  (усні відповіді, виступи на 
менше 3 за семестр)

5 5

2) Обов’язковий письмовий поточний контроль 
(модульні контрольні роботи після кожного 
модуля; комплексна контрольна робота в кінці 
курсу, перед екзаменом), а також додаткові 
види :експрес-контроль,  диктант, письмова 
відповідь на завдання на будь –якому занятті за 
планом викладача

5 5

3)Опрацювання обов’язкових практичних 
завдань ( розв’язання юридичних  задач, 
проблемних ситуацій, складання процесуальних 
документів, письмове юридичне консультування)

5 5

4)Опрацювання завдань до самостійної роботи 
(конспект, складання тестів, міні лексиконів, 
списку літератури по заданій темі, розв’язування 
задач)

5 5

5)Опрацювання індивідуальних завдань 
(написання та презентація рефератів; самостійна 
розробка позовних заяв, скарг. Листів – звернень,
кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних 
ситуацій; порівняльний аналіз визначень 

5 5

6)бали бонуси за участь у конференціях, 
олімпіадах, конкурсах, та інші заохочення 
викладачів. 

5 5

Всього балів за модуль 30 30

Всього балів за поточний контроль 60

Підсумковий контроль

 Екзамен :
4 теоретичних питання

Максимальна сума
балів 

40 
Мінімальна сума балів

20

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль 40

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ 100



109

Академічні успіхи здобувача визначаються за допомогою 100-бальної системи 
оцінювання з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та 
шкали ECTS. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною
шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

90–100 А відмінно

зараховано
82–89 В

добре
75–81 С
64–74 D

задовільно
60–63 Е

35–59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0–34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Форми обов'язкової звітної документації студентів:
- конспект  лекції; 

- конспект  практичних занять й самостійної роботи; 



110

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
Під  час  поточного  чи  підсумкового  контролю  враховуються  знання

здобувачами  питань  курсу,  обов’язкових  та  додаткових  джерел,  ключових
теоретичних понять, повнота відповіді, розуміння матеріалу, аргументованість
відповіді,  підтвердження  теоретичних  положень,  вміння  й  навички  аналізу
законодавства. 

Рівні навчальних досягнень здобувачів під час поточного та
підсумкового контролю

Оцінка «2, незадовільно» (0-59 балів) - призначається здобувачу, у якого
виявлені вади в знаннях основного програмного матеріалу, який безсистемно,
неповно відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу.
При відповіді допустив суттєві помилки, які самостійно виправити не зміг.

Оцінка «3, задовільно» (60-74 балів) -  заслуговує здобувач, який володіє
матеріалом  в  неповному  обсязі,  значну  частину  матеріалу  відтворював  на
репродуктивному   рівні;  спрощено  викладав  матеріал,  проте  має  необхідні
знання і спроможній використати їх для виправлення помилок.

Оцінка «4, добре» (75-89 балів) -  заслуговує здобувач, який має широкі,
загальні та базові теоретичні знання, самостійно з розумінням відтворював суть
основних  положень  навчального  матеріалу,  виявив   знання  навчального
матеріалу,  передбаченого програмою,  показав  систематичний характер  знань,
але припустився деяких несуттєвих помилок.

Оцінка «5, відмінно» (90-100 балів) - заслуговує здобувач, який володіє
узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі.
Відповідь   повна,  правильна,  логічна,  містить  аналіз,  систематизацію,
узагальнення  навчального  матеріалу.  Послідовно,  логічно,  обґрунтовано  та
безпомилково  викладав  матеріал;  установлював  причинно-наслідкові  та
міжпредметні зв'язки; робив аргументовані висновки. 

При  оцінюванні    усних відповідей враховується  :
-повнота розкриття питання
-логіка викладення, культура мовлення;
-впевненість, емоційність та аргументованість;
-використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних 
посібників, журналів, інших періодичних видань тощо);
-аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

При оцінюванні    виконання письмових завдань враховується:
- повнота розкриття питання;
- цілісність, систематичність, логічна послідовність
- акуратність оформлення письмової роботи;
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Критерії оцінювання розв'язання юридичної задачі:
«5,  відмінно» -  Задачу  розв’язано.  Під  час  розв’язання  конкретної  життєвої
ситуації здобувач правильно  тлумачить  правові норми, добре орієнтується в
нормативно  –  правовій  базі.   Юридично  правильно  кваліфікує  факти  та
обставини.  Оформлює юридичну задачу згідно вимог. 
«4, добре».  Задачу  розв’язано з незначними помилками - Під час розв’язання
конкретної життєвої ситуації  здобувач правильно  тлумачить  правові норми,
добре орієнтується в нормативно – правовій базі. При застосуванні нормативно
– правових актів, іноді допускає незначні  помилки.     Оформлює юридичну
задачу згідно вимог.  Виконує практичні  завдання  з  використанням типового
алгоритму дій. В процесі роботи допускає незначні неточності. 
«2,  незадовільно»-   Задачу  не  розв’язано.  Під  час  розв’язання  конкретної
життєвої ситуації тлумачить  правові норми з певними порушеннями, не завжди
добре орієнтується в нормативно – правовій базі. При застосуванні нормативно
– правових актів, допускає значні  помилки.     Оформлює юридичну задачу з
порушенням вимог. 
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Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни “Трудове право”.
1.Основні права людини в сфері праці. Соціально-економічні гарантії права

на працю.
2.Місце  трудового  права  в  системі  галузей  права  України.  Відмінність

трудового права від інших галузей права України.
3.Предмет трудового права.
4.Метод трудового права.
5.Функції трудового права.
6.Принципи трудового права. Принцип свободи праці.
7.Джерела трудового права, їх класифікація.
8.Поняття трудових правовідносин. Зміст трудових правовідносин.
9.Суб’єкти трудових правовідносин
10.Поняття “колективний договір”, “угода”, їх роль в регулюванні трудових

правовідносин.
11.Порядок укладення, строки і сфера дії колективних договорів та угод.
12.Сторони колективних договорів та угод. Зміст колективного договору.
13.Відповідальність  за  порушення  і  невиконання  колективного  договору,

угоди.
14.Поняття “зайнятість”, “зайнята особа”, “право громадян на зайнятість” та

“право на працевлаштування”. Закон України “Про зайнятість”.
15.Особливості  правового  статусу  безробітної  особи.Порядок  реєстрації

безробітних громадян.
16.Підходяща  роботи.
17.Розміри, порядок та умови виплати допомоги по безробіттю.
18.Розміри, порядок та умови виплати допомоги по частковому безробіттю.
19.Поняття, зміст та форма трудового договору, контракту..
20.Види трудового договору.
21.Загальний порядок укладення трудового договору.
22.Гарантії  при  прийнятті  на  роботу.  Категорії  осіб,  яким  не  може  бути

відмовлено в прийнятті  на роботу. Наслідки необґрунтованої відмови в
прийнятті на роботу.

23.Трудова  книжка  –  як  основний  документ  про  трудову  діяльність
працівника.

24.Правова характеристика та види постійних переведень на іншу роботу.
25.Правова характеристика та види тимчасових переведень на іншу роботу.
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26.Поняття переміщення на інше робоче місце. Відмінність переведення від
переміщення.

27.Порядок  переведення  на  іншу  роботу.  Правові  наслідки  незаконного
переведення.

28.Загальна характеристика підстав припинення трудового договору.
29.Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 
30.Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
31.Припинення та розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб 
32.Додаткові  підстави  розірвання  трудового  договору  з  ініціативи

роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов 
33.Поняття  і  випадки  відсторонення  від  роботи.  Відмінність  між

відстороненням від роботи та припиненням трудового договору.
34.Порядок  оформлення  звільнення  і  проведення  розрахунку  з  ініціативи

працівника  та  з  ініціативи  роботодавця.  Правові  наслідки  незаконного
звільнення.

35.Поняття і види робочого часу. 
36.Характеристика скороченого та неповного робочого часу.
37.Режим та облік робочого часу і порядок його встановлення. 
38.Надурочні роботи і порядок залучення до них.
39.Поняття і види часу відпочинку.
40.Види відпусток і порядок їх надання.
41.Поняття оплати праці та методи правового регулювання оплати праці.
42.Структура і функції заробітної плати.
43.Системи оплати праці.Тарифна система, її основні елементи.
44.Доплати і надбавки.
45.Поняття гарантійних виплат і доплат. 
46.Поняття компенсаційних виплат і їхні види.
47.Поняття трудової дисципліни по трудовому праву, методи її забезпечення.
48.Заохочення в трудовому праві.
49.Поняття і види дисциплінарної відповідальності. 
50.Поняття,  підстави  та  умови  матеріальної  відповідальності.  Поняття

“пряма дійсна шкода”.
51.Види  матеріальної  відповідальності:  повна,  обмежена  та  колективна

(бригадна).
52.Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником.
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53.Матеріальна відповідальність роботодавця.
54.Поняття та організаційно-правові форми забезпечення охорони праці по

трудовому праву.
55.Розслідування та облік нещасних випадків,  професійних захворювань і

аварій.
56.Особливості охорони праці окремих категорій осіб.
57.Спеціальні гарантії в області охорони праці жінок.
58.Спеціальні гарантії в області охорони праці для неповнолітніх і осіб зі

зниженою працездатністю.
59.Державний  нагляд  і  контроль,  громадський  контроль  за  додержанням

трудового законодавства і законодавства про охорону праці.
60.Поняття та класифікація трудових спорів.
61.Підвідомчість  індивідуальних  трудових  спорів.  Трудові  спори,  які

розглядаються безпосередньо в судах.
62.Організація і компетенція КТС. Прядок і строки розгляду трудових спорів

у КТС.
63.Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів судом.
64.Порядок виконання рішень КТС та суду.
65.Поняття, види і порядок розгляду колективних трудових спорів.
66.Право на страйк і його реалізація.
67.Порядок виконання рішень органів по розгляду трудових спорів.
68.Органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства

про працю, їх повноваження. 
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10. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
Арбітр —  підготовлена  Національною  службою  посередництва  й

примирення особа, яка в разі залучення її сторонами колективного трудового
спору (конфлікту) до участі в роботі трудового арбітражу набуває статусу члена
трудового  арбітражу  та  має  право  розгляду  колективного  трудового  спору
(конфлікту) з метою його вирішення.

Акт про нещасний випадок — офіційний документ, який засвідчує факт
нещасного випадку, що стався з людиною чи групою людей. 

Безробітні — особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не
має  заробітку  або  інших  передбачених  законодавством  доходів  як  джерела
існування, готова та здатна приступити до роботи;

Безстроковий  трудовий  договір  —  трудовий  договір,  укладений  на
невизначений термін.

Вахтовий  метод  — особлива  форма  організації  робіт,  що  ґрунтується  на
використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умов,
коли  щоденна  доставка  працівників  до  місця  роботи  й  назад,  до  місця
постійного проживання неможлива.

Випробування  — період,  який  установлюється  за  угодою сторін  під  час
укладення  трудового  договору  з  метою  перевірки  відповідності  працівника
дорученій йому роботі; умову про випробування повинна бути застережено в
наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Відпочинок  протягом  дня  —  перерва  для  відпочинку  та  харчування
тривалістю  не  більше  двох  годин,  не  включена  до  робочого  часу;  повинна
надаватися, як правило, через чотири години після початку роботи.

Відпустка  —  вільний  від  виконання  робочої  функції  період  часу,  який
установлюється на законодавчому та локальному рівнях у календарних днях.

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін — відпустка,
яка  надається  за  сімейними обставинами та  з  інших причин працівникові  на
термін, обумовлений угодою між працівником та роботодавцем, але не більше
15-ти календарних днів на рік.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку —
відпустка,  яка  надається  за  бажанням  жінки  після  закінчення  відпустки  у
зв’язку  з  вагітністю  та  пологами  (може  бути  використано  повністю  або
частинами  також  батьком  дитини,  бабою,  дідом  чи  іншими  родичами,  які
безпосередньо доглядають за дитиною, або особою, яка всиновила чи взяла під
опіку дитину).

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами — відпустка, яка надається
на  підставі  медичного  висновку;  жінкам  надається  оплачувана  відпустка  у
зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів — 70 календарних днів;
після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження
двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.
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Внутрішній трудовий розпорядок  — порядок, установлений в організації,
де  працівник  виконує  свою  трудову  функцію,  включає  взаємовідносини
працівника  та  роботодавця,  а  також  відносини  між  працівниками  у  процесі
праці.

Гарантії — заходи,  способи  та  умови,  за  допомогою яких  забезпечується
забезпечення наданих працівникам прав у сфері соціально-трудових відносин.

Гнучкий графік  — форма організації робочого часу, за якою для окремих
категорій  працівників  або  колективів  підрозділів  допускаються
саморегулювальні початок, закінчення та загальна тривалість робочого часу.

Джерела  трудового  права  України  —  нормативно-правові  акти,  що
регулюють суспільні відносини, які є предметом трудового права.

Дисципліна  праці  —  взаємні  зобов’язання  сторін  трудового  договору:
роботодавця — створювати працівникові умови праці, необхідні для найбільш
ефективного  здійснення  ним  трудової  функції,  працівника  —  неухильно
дотримуватися правил поведінки, встановлених законодавством України.

Дисциплінарна  відповідальність  —  один  із  видів  юридичної
відповідальності,  осуд  поведінки  працівника  шляхом  накладення  на  нього
дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарний  проступок  —  винне,  протиправне  невиконання  або
неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов’язків.

Додаткова  заробітна  плата  —  винагорода  за  працю  понад  установлені
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці; включає
доплати,  надбавки,  гарантійні  й  компенсаційні  виплати,  передбачені  чинним
законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття  —  система прав,  обов’язків і  гарантій,  яка  передбачає матеріальне
забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин
та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду  загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Зайнятість  —  не  заборонена  законодавством  діяльність  осіб,  пов'язана  із
задоволенням  їх  особистих  та  суспільних  потреб  з  метою одержання  доходу
(заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї
сім'ї,  які  здійснюють  господарську  діяльність  або  працюють  у  суб'єктів
господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно;

Заохочення  —  спосіб  забезпечення  трудової  дисципліни  —  певна  форма
визнання заслуг працівника у зв’язку з досягнутими успіхами в роботі.

Заробітна плата — винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,
яку  за  трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу.

Зміст  колективного  договору  — взаємні  зобов’язання  сторін  у  межах їх
компетенції  щодо регулювання виробничих,  трудових,  соціально-економічних
відносин,  зокрема  зміни  в  організації  виробництва  й  праці;  забезпечення
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продуктивної  зайнятості;  нормування  й  оплати  праці,  встановлення  форми,
системи,  розмірів  заробітної  плати  та  інших  видів  трудових  виплат  (доплат,
надбавок,  премій  та  ін.);  установлення  гарантій,  компенсацій,  пільг;  участі
трудового  колективу  у  формуванні,  розподілі  й  використанні  прибутку
підприємства  (якщо  це  передбачено  статутом);  режиму  роботи,  тривалості
робочого  часу  та  відпочинку;  умов  і  охорони  праці;  забезпечення  житлово-
побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення й
відпочинку  працівників;  гарантій  діяльності  профспілкової  чи  інших
представницьких  організацій  працівників;  умов  регулювання  фондів  оплати
праці  та  встановлення  міжкваліфікаційних  (міжпосадових)  співвідношень  в
оплаті праці, а також додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами
гарантії, соціально-побутові пільги.

Індексація  —  установлений  законами  та  іншими  нормативно-правовими
актами  України  механізм  підвищення  грошових  доходів  громадян,  що  дає
можливість частково або повністю компенсувати їм подорожчання споживчих
товарів  і  послуг;  індексації  підлягають  грошові  доходи  громадян,  що
одержуються  ними  в  гривнях  на  території  України  та  не  мають  разового
характеру:  пенсії;  соціальна  допомога  (сім’ям  із  дітьми,  за  безробіттям,
тимчасовою  непрацездатністю  тощо);  стипендії;  оплата  праці  (грошове
забезпечення); суми компенсування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які
мають право на компенсування шкоди в разі втрати годувальника тощо.

Інші  заохочувальні  та  компенсаційні  виплати  —  виплати  у  формі
винагород за підсумками роботи за рік,  премії  за  спеціальними системами й
положеннями,  компенсаційні  та  інші  грошові  й  матеріальні  виплати,  які  не
передбачено  актами  чинного  законодавства  або  які  проводяться  понад
установлені зазначеними актами норми.

Колективна  угода  —  правовий  акт,  який  установлює  загальні  принципи
регулювання соціально-трудових відносин та пов’язаних із ними економічних
відносин  і  укладається  між  повноважними  представниками  працівників  та
роботодавців на державному, галузевому, регіональному рівнях у межах їхньої
компетенції.

Колективний  договір  —  правовий  акт,  який  регулює  соціально-трудові
відносини  на  підприємстві,  в  установі  та  організації  та  укладається  між
роботодавцем і працівниками в особі їхніх представників.

Колективний трудовий спір (конфлікт)  — розбіжності,  що виникли між
сторонами соціально-трудових відносин, щодо встановлення нових або зміни
наявних соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення
чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, угоди
або окремих їхніх положень; невиконання вимог законодавства про працю.
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Компенсація  —  грошові  виплати,  які  встановлюються  з  метою
відшкодування працівникам затрат, пов’язаних із виконанням ними трудових
або інших передбачених законодавством України обов’язків та функцій.

Контракт у трудовому праві України — одна з форм строкового трудового
договору, сфера застосування якого визначається законами.

Кратна матеріальна відповідальність — матеріальна відповідальність, яка
постає в кратному розмірі заподіяної шкоди.

Локальні  нормативно-правові  акти  —  один  із  видів  джерел  трудового
права  України,  які  приймаються  безпосередньо  на  підприємстві,  в  установі,
організації.

Матеріальна відповідальність — один із видів юридичної відповідальності,
зобов’язання  однієї  зі  сторін  трудового  договору  (працівника,  роботодавця)
відшкодувати  відповідно  до  законодавства  України  матеріальну  шкоду,
заподіяну іншій стороні цього договору.

Матеріальна  відповідальність  працівника  —  обов’язок  відшкодувати
шкоду, заподіяну роботодавцеві.

Метод трудового права України — комплексне поєднання централізованого
(імперативного)  та  децентралізованого  (автономного)  правового  регулювання
суспільних  відносин,  що  є  предметом  трудового  права  України,  на  основі
координації  дій  суб’єктів  правовідносин,  локального  правовстановлення  та
можливостей застосування спеціальних юридичних санкцій для забезпечення
належного виконання учасниками цих правовідносин своїх прав та обов’язків.

Мінімальна заробітна плата — законодавчо встановлений розмір заробітної
плати  за  просту,  некваліфіковану  працю,  нижче  якого  не  може  проводитися
оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) — під час
надходження  повідомлення  від  роботодавця  до  вповноваженого
представницького  органу  найманих  працівників,  категорії  найманих
працівників,  колективу  працівників  чи  профспілки  про  повну  або  час-
ткову  відмову  в  задоволенні  колективних  вимог  і  прийняття  рішення  про
незгоду з рішенням роботодавця, або коли строки розгляду вимог закінчилися, а
відповіді від роботодавця не надійшло.

Надурочні роботи — роботи понад установлену тривалість робочого дня.
Найманий працівник — фізична особа, яка працює за трудовим договором

на підприємстві, в установі та організації, у їх об’єднаннях або у фізичних осіб,
які використовують найману працю.

Національна служба посередництва та примирення  — постійно діючий
державний  орган,  який  сприяє  поліпшенню  соціально-трудових  відносин  та
запобігає виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозує їх
та сприяє своєчасному їх вирішенню, здійснює посередництво для вирішення
таких спорів (конфліктів).

Незалежний посередник  — визначена за спільним вибором сторін особа,
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яка  сприяє  встановленню взаємодії  між сторонами,  проведенню переговорів,
бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

Ненормований  робочий  день  —  особливий  режим  робочого  часу,  який
установлюється  для  певної  категорії  працівників  у  разі  неможливості
нормування часу трудового процесу.

Неповний  робочий  час  —  вид  робочого  часу,  який  установлюється  в
обов’язкову випадку (на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком
до чотирнадцяти років або дитину-інваліда (у тому числі таку, що знаходиться
під  її  опікуванням)  або  здійснює  догляд  за  хворим  членом  своєї  родини
відповідно до медичного висновку) та угодою між працівником і роботодавцем,
а оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від
виробітку.

Нещасний  випадок  —  обмежена  в  часі  подія  або  раптовий  вплив  на
працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища,  що сталися в
процесі  виконання ним трудових обов’язків,  унаслідок чого заподіяно шкоду
здоров’ю або настала смерть.

Неповна зайнятість -  зайнятість працівника на умовах робочого часу,  що
менший від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися
за  договором між працівником і  роботодавцем з  оплатою праці  пропорційно
відпрацьованому часу або залежно від виробітку;

Нічний час — час із 22 години до 6 години ранку.
Нормальна  тривалість  робочого  часу  —  тривалість  робочого  часу

працівників, яка не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.
Норми  праці  —  норми  виробітку,  часу,  обслуговування,  чисельності,  що

встановлюються  для  працівників  відповідно  до  досягнутого  рівня  техніки,
технології, організації виробництва й праці.

Об’єктивний бік  дисциплінарного  проступку  — протиправна  поведінка
працівника  (невиконання  чи  неналежне  виконання  трудових  обов’язків),
шкідливі  наслідки  й  причинний  зв’язок  між  ними  та  поведінкою
правопорушника.

Об’єднання  організацій  роботодавців  —  неприбуткова  організація
роботодавців, яка об’єднує організації роботодавців на засадах добровільності
та  рівноправності  з  метою  представництва  й  захисту  прав  та  інтересів
організацій роботодавців.

Облік робочого часу — фіксовані відомості про явку працівників на роботу
та  виконання  ними  трудових  обов’язків  протягом  установленої  тривалості
робочого часу.

Обмежена матеріальна відповідальність  — матеріальна відповідальність,
яка постає в розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше за середній місячній
заробіток.

Організації  профспілки  —  організаційні  ланки  профспілки,  визначені
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статутом  профспілки,  що  діють  у  межах  повноважень,  наданих  статутом  та
Законом України «Про професійні спілки, гарантії їх діяльності».

Організація  роботодавців  —  громадська  неприбуткова  організація,  яка
об’єднує  роботодавців  на  засадах  добровільності  та  рівноправності  з  метою
представництва та захисту їхніх прав та інтересів.

Основна заробітна плата  — винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених  норм  праці  (норми  часу,  виробітку,  обслуговування,  посадові
обов’язки).

Охорона праці — система правових, соціально-економічних, організаційно-
технічних,  санітарно-гігієнічних  і  лікувально-профілактичних  заходів  та
засобів,  спрямованих  на  збереження  здоров’я  та  працездатності  людини  в
процесі праці.

Первинна  організація  профспілки  —  добровільне  об’єднання  членів
профспілки, які,  як правило, або працюють на одному підприємстві,  в установі,
організації  незалежно  від  форми  власності  й  виду  господарювання  чи  
у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою
самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Переведення  на  іншу  роботу  —  доручення  працівникові  роботи,  яка  не
відповідає  спеціальності,  кваліфікації  чи  посаді,  визначеній  трудовим
договором.

Повна матеріальна відповідальність  — матеріальна відповідальність, яка
настає у повному розмірі заподіяної шкоди.

Поділ щорічної відпустки на частини  — надання щорічної відпустки на
прохання  працівника  частинами  будь-якої  тривалості  за  умови,  що  основна
безперервна її  частина становитиме не менше 14-ти календарних днів, проте
невикористана частина відпустки надається з  дня тижня,  що є  наступним за
днем закінчення попередньої використаної її частини.

Посада —  визначена  структурою  та  штатним  розкладом  первинна
структурна  одиниця  державного  органу  та  його  апарату,  на  яку  покладено
встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посередник —  підготовлена  Національною  службою  посередництва  та
примирення  особа,  яка  в  разі  визначення  її  за  спільним  вибором  сторін
колективного  трудового  спору  (конфлікту)  набуває  статусу  незалежного
посередника.

Працевлаштування —  комплекс  правових,  економічних  та  організаційних
заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю;

Працівник — фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на
підприємстві,  в  установі,  організації  чи  у  фізичної  особи,  що  використовує
найману працю.

Предмет  трудового  права  України  —  система  індивідуальних  та
колективних  трудових  відносин  чи  трудових  та  тісно  пов’язаних  із  ними
відносин;  у  свою  чергу,  останні  поділяються  на  відносини,  що  передують
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трудовим  відносинам,  відносини,  що  функціонують  одночасно  з  ними,  та
відносини, які є їхнім наслідком.

Примирна  комісія  —  тимчасовий  позавідомчий  орган,  що  створюється
сторонами  соціально-трудових  відносин  у  разі  виникнення  колективного
трудового спору (конфлікту) відносно встановлення нових або зміни наявних
соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладання чи зміни
колективного договору, угоди.

Принципи  трудового  права  України  —  основні  засади  правового
регулювання суспільних відносин,  що є  предметом трудового  права  України
(індивідуальні  та  колективні  трудові  відносини,  або  трудові  відносини  та
відносини, які з ними тісно пов’язані), визначають загальну спрямованість та
притаманні змісту трудового права ознаки.

Простій — припинення роботи, викликане відсутністю організаційних або
технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або
іншими обставинами.

Продуктивна зайнятість - зайнятість, що дає змогу забезпечити ефективне 
суспільне виробництво та задовольнити потреби працівника на рівні не менше 
встановлених законодавством гарантій;

Професійна  підготовка,  перепідготовка  та  підвищення  кваліфікації  —
навчання  осіб,  які  зареєстровані  у  службі  зайнятості  як  такі,  що  шукають
роботу,  та  безробітних;  організоване  державною  службою  зайнятості  за  її
направленням  у  навчальних  закладах,  на  підприємствах,  в  установах,
організаціях  (незалежно  від  їхньої  підпорядкованості)  згідно  з  укладеними
договорами  або  у  спеціально  створених  для  цього  навчальних  центрах
державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Професійна спілка (профспілка)  — добровільна неприбуткова громадська
організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом
їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання).

Професійне  захворювання  —  захворювання,  що  виникло  внаслідок
професійної діяльності застрахованого працівника та зумовлюється виключно
або  переважно  впливом  шкідливих  речовин  і  певних  видів  робіт  та  інших
факторів, пов’язаних із роботою.

Профспілковий орган — орган, створений згідно зі статутом (положенням)
профспілки,  об’єднання  профспілок,  через  який  профспілка  здійснює  свої
повноваження.

Профспілковий  представник  —  керівник  профспілки,  її  організації,
об’єднання  профспілок,  профспілкового  органу,  профорганізатор  або  інша
особа,  вповноважена  на  представництво  статутом  або  відповідним  рішенням
профспілкового органу.

Пряма дійсна шкода  — втрата, погіршення або зниження цінності майна,



122

необхідність  для  підприємства,  установи,  організації  провести  затрати  на
відновлення, придбання майна чи інших цінностей або здійснити зайві, тобто
викликані  внаслідок  порушення  працівником  трудових  обов’язків,  грошові
виплати.

Роботодавець —  юридична особа (підприємство, установа, організація) або
фізична  особа  -  підприємець,  яка  в  межах  трудових  відносин  використовує
працю фізичних осіб

Робоче  місце -  місце  (приміщення),  на  якому  працівник  постійно  чи
тимчасово перебуває в процесі трудової діяльності і яке визначене, зокрема на
підставі трудового договору (контракту);

Роздроблений  робочий  день  —  форма  організації  робочого  часу,  за  якої
робочий  день  може  бути  поділено  на  частини  за  умови  загальної  тривалості
роботи, що не перевищує встановленої тривалості робочого дня.

Система оплати праці  — спосіб визначення розміру винагороди за працю
залежно від витрат або результатів праці.

Система трудового права України — складається з трьох частин — загальних
положень, індивідуального трудового права та колективного трудового права чи
загальної та особливої (спеціальної) частини.

Скорочений  робочий  час  —  вид  робочого  часу,  який  установлюється  в
обов’язковому порядку тривалістю, меншою за нормальну тривалість робочого часу
для працівників віком до 18 років, окремих категорій працівників, за умов роботи в
нічний час, перед святковими й неробочими днями; оплата праці проводиться як і за
нормальної тривалості робочого часу.

Службові  відрядження  —  поїздка  працівника  за  розпорядженням
роботодавця на визначений термін для виконання службового доручення поза
місцем постійної роботи.

Соціальне партнерство  — система колективних відносин між найманими
працівниками,  роботодавцями,  виконавчою  владою,  які  ви-
ступають сторонами соціального партнерства в ході реалізації їхніх соціально-
економічних прав та інтересів.

Строковий трудовий договір — трудовий договір, укладений на визначений
термін, установлений за погодженням сторін і на час виконання певної роботи.

Структурні  підрозділи  —  цехи,  відділи,  ферми,  інші  господарюючі
підрозділи,  що  здійснюють  діяльність  на  підставі  положення,  затвердженого
директором підприємства (об’єднання), і очолені керівником, який призначається
(затверджується) на посаду директором підприємства.

Сумісництво —  виконання  робітниками,  спеціалістами  й  службовцями
державних підприємств,  установ і  організацій іншої  роботи поза  основною на
умовах трудового договору (на умовах сумісництва працівники можуть працювати
на  тому  самому  або  іншому  підприємстві,  в  установі,  організації  або  в
громадянина у вільний від основної роботи час).
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Творча  відпустка  —  відпустка,  яка  надається  працівникам  підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їхньої
роботи  для  закінчення  дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата
(тривалістю  до  трьох  місяців)  або  доктора  наук  (до  шести  місяців),  для
написання підручника або монографії, довідника (до трьох місяців) тощо.

Трудова книжка — основний документ про трудову діяльність.
Трудове  право  України  як  галузь  права  України  —  система  правових

норм, які  регулюють сукупність суспільних відносин, що складають предмет
трудового права.

Трудовий  арбітраж  —  орган,  який  складається  із  залучених  
сторонами  фахівців,  експертів  та  інших  осіб  і  приймає  рішення  з  питань
трудового  спору  (конфлікту)  щодо  встановлення  нових  або  зміни  наявних
соціально-економічних  умов  праці  та  виробничого  побуту;  укладання  чи
зміни колективного договору, угоди (у разі неприйняття примирною комісією
рішення в установлені терміни або ж у разі неприйняття примирною комісією
погодженого  рішення  щодо  врегулювання  цього  питання);  виконання
колективного  договору,  угоди  або  окремих  їх  положень;  невиконання
законодавства про працю.

Трудовий  договір  —  угода  між  працівником  і  роботодавцем,  за  якою
працівник  зобов’язується  виконувати  роботу,  визначену  цією  угодою,  з
підляганням  внутрішньому  трудовому  розпорядку,  а  роботодавець
зобов’язується  виплачувати  працівникові  заробітну  плату  й  забезпечувати
умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про
працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір про надомну працю — трудовий договір, що укладається
з  працівником,  який виконує роботу  вдома із  матеріалів  та  з  використанням
знарядь праці, виділених роботодавцем.

Трудовий договір про сезонну роботу — трудовий договір, який укладається
з  працівником  для  виконання  роботи  протягом  не  всього  року,  а  за  певний
період  (сезон),  залежно  від  природних  та  кліматичних  умов,  але  не  більше
шести місяців.

Трудовий договір про суміщення професій та посад  — трудовий договір,
що укладається з працівником, який протягом робочого дня (зміни) одночасно з
основною  роботою,  обумовленою  трудовим  договором,  виконує  додаткову
роботу  за  іншою професією або  на  іншій  посаді  на  тому ж підприємстві,  в
установі, організації.

Трудовий  договір  про  тимчасову  роботу  —  трудовий  договір,  який
укладається  з  працівником,  прийнятим  на  роботу  до  двох  місяців,  а  для
заміщення тимчасово відсутнього працівника — до чотирьох місяців.

Трудовий  колектив  —  громадяни,  які  своєю  працею  беруть  участь  у
діяльності  підприємства (установи, організації)  на основі  трудового договору
(контракту,  угоди),  а  також  інших  форм,  що  регулюють  трудові  відносини
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працівника з підприємством.
Фонд  загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування

України на випадок безробіття — цільовий централізований страховий фонд,
некомерційна самоврядна організація, створена для управління страхуванням на
випадок  безробіття,  проведення  збору  та  акумуляції  страхових  внесків,
контролю  за  використанням  коштів,  виплати  забезпечення  та  надання
соціальних послуг, здійснення інших функцій.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України  — цільовий централізований страховий
фонд,  некомерційна  самоврядна  організація,  яка  здійснює  страхування  від
нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

Час відпочинку  — час, протягом якого працівник вільний від виконання
трудових обов’язків та який він використовує на власний розсуд.

Часткове  безробіття  —  вимушене  тимчасове  скорочення  передбаченої
законодавством  тривалості  робочого  часу  у  зв'язку  із  зупиненням
(скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного
і структурного характеру без припинення трудових відносин.

Чергування  —  перебування  працівника  на  роботі  за  наказом
(розпорядженням) роботодавця до початку або після закінчення робочого дня, у
вихідний,  святковий  чи  неробочий  день  для  оперативного  вирішення
невідкладних  питань,  які  не  входять  до  кола  його  обов’язків,  обумовлених
трудовим договором.

Член профспілки  — особа,  яка  входить  до  складу  профспілки,  визнає  її
статут та сплачує членські внески.

Щорічні  (основні  та  додаткові)  відпустки  —  один  із  видів  часу
відпочинку,  що  надається  громадянам,  які  перебувають  у  трудових
відносинах  із  підприємствами,  установами,  організаціями  незалежно  від
форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють
за трудовим договором у фізичної особи, зі збереженням на цей період місця
роботи (посади) та заробітної плати..
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11. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА  ЛІТЕРАТУРА
Базова:

 Нормативно-правові акти
1.Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп. )
2.  Загальна  декларація  прав  людини:  Проголошена  Генеральною  Асамблеєю
ООН  10  грудня  1948  року  [Електроний  ресурс]  :  Верховна  Рада  України.  -
Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
3.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19 грудня
1966 року: Ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973
[Електроний  ресурс]  :  Верховна  Рада  України.  -  Режим  доступу  :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_042 .
4. Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одисей», 2010.- 160 с. (із змін. та
доп.)
5.Про  організації  роботодавців,  їх  об'єднання,  права  і  гарантії  їх  діяльності
[Текст]:  Закон від 22.06.2012 № 5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012 — №
151. (із змін. та доп. )
6.Про колективні договори і угоди [Текст]:   Закон України від 1 липня 1993 р.
№ 3356 - XII // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361;
Голос України. — 1997. — 8 лютого. (із змін. та доп.)
7. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності [Текст]:   Закон від
15.09.1999р.,  № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України .- 12.11.1999. -
№ 45. - стаття 397. (із змін. та доп.)
8. Про соціальний діалог в Україні  [Текст]:   Закон від 23 грудня 2010 р. №
456 // Голос України.- № 8.- 2011.( із змін. та доп.)
9. Про трудові колективи і підвищення їх ролі   в управлінні підприємствами,
установами,  організаціями [Текст]:   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X
[Електронний  ресурс]  :  Верховна  рада  України.-  Режим  доступу  :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
10.  Господарський кодекс України [Текст]: від 16. 01. 2003р. № 436- IV // Голос
України. – 2011. - № 49-50 – 14 березня. (із змін. та доп.  )
11.  Про  зайнятість  населення  [Текст]:  Закон  від  05.07.2012  №  5067-VI //
Урядовий кур'єр від 12.09.2012 — № 164 (із змін. та доп.)
12. Про індексацію грошових доходів населення  [Текст]: Закон України  від 3
липня 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 1991. - N 42. - ст.551.  (із
змін. та доп.)
13.  Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні  [Текст]:    Закон
України від 21 березня 1998 р. № 421 (із змінами і доповненнями, внесеними
згідно із Законом України від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради
України. - 1991.- №21.- Ст.252.( із змін. та доп.  )
14.  Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття [Текст]:   Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533 — III  // ВВР. –
2000. - № 22.-  Ст.171. (із змін. та доп.  )



126

15.  Про охорону праці  [Текст]:  Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 218. //
Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. - Ст. 668. (із змін. та доп.
)
16. Про оплату праці [Текст]: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95 –
ВР. // Юридичний Вісник України. – 2008. - № 30 – 26 липня – 1 серпня. – С.2.
( із змін. та доп. ).
17.  Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  від  нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності [Текст]: Закон України від 23.09.99 // Відомості Верховної Ради
(ВВР).- 1999.-  N 46-47.- ст.403. (із змін. та доп.)
19. Про відпустки [Текст]:  Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504.  //
Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 2. - Ст. 4. (із змін. та доп.  )
20. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] :
Закон України  від  3  березня  1998 року  //  Відомості  Верховної  Ради  (ВВР).-
1998.- N 34.- ст.227. (із змін. та доп.)
21. Про визначення розміру збитків завданих підприємству, установі, організації
розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей [Текст]:  Закон України
від 6. 06. 1995 р. № 217/95 – ВР (із наступними змінами та доповненнями)// ВВР
України. – 1994. – 15. – ст. 94.( із змін. та доп.  )
22.  Про  трудові  книжки  працівників  [Текст]:  Постанова  Кабінету  Міністрів
України від 27 квітня 1993 р. № 301 // ЗП Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст.
197.( із змін. та доп.  )
23.  Інструкція  про  порядок  ведення  трудових  книжок  на  підприємствах,  в
установах  і  організаціях:  Затверджена  наказом  Міністерства  праці  України,
Міністерства  юстиції  України,  Міністерства  соціального захисту населення
України [Текст]:  від 29 липня 1993 р. № 59 // Людина і праця: Інформаційний
бюлетень Міністерства праці України. — 1993. —№ 9-Ю; 1996. - № 5.( із змін.
та доп.  )
24.  Положення  про  порядок  повідомної  реєстрації  галузевих  і  регіональних
угод,  колективних  договорів  [Текст]:    Затверджене  постановою  Кабінету
Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 // ЗП України. - 1994. - № 8. - Ст.
193.( із змін. та доп.)
25.  Класифікатор  професій  станом  на  1 вересня  2012  року   (із  змінами  та
доповненнями, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 16 серпня 2012 року № 923)
26.Про  затвердження  інструкцій  з  діловодства  за  зверненнями  громадян  в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян на
підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах
масової  інформації  [Текст]:   Постанова КМУ від  14 квітня 1997р.  № 348.  //
Офіційний вісник України, 1997р., число 4, с.202.( із змін. та доп.)
27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9. «Про
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практику розгляду судами трудових спорів». 
28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1992 р. № 14 «Про
судову практику в справах про відшкодування шкоди заподіяної підприємствам,
установам, організаціям їх працівниками». 
29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 «Про
судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди». 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Болотіна Н.Б.  Трудове право України:  Підручник.  /  Н.Б.  Болотіна.  — 4-те
вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 725 с — (Вища освіта XXI століття).
 2.Дмитренко Ю.П.Т рудове право України : Пiдручник / Ю.П.Дмитренко. —К.:
ЮрiнкомIнтер, 2009.—624 с.
3.Пилипенко П. Д. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ.
горид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.;
За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., иерероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін
Юре», 2006. — 544 с.
 4.Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / Прокопенко В. І. —
Харків: Консум, 1998. – 232 с.
5.Кодекс  законів  про  працю  України:  Науково–практичний  коментар  /
[Прокопенко В. І., Козак З. Я., Кузнецова Л. О. та ін.] І.П. Лавринчук (наук.ред.).
– Х.: Консум, 2003. – 832с. 

Допоміжна:
1.Відшкодування моральної шкоди : коментар,  законодавство, судова практика /
за заг. Ред. М. К. Галянтича . — К. : Юрінком Інтер, 2013. — 288с.
2.Жернакова  В.В.  Трудовое  право  Украины  в  вопросах  и  ответах:  Учебно-
справочное пособие. Издание пятое, переработанное и дополненное / Под. ред.
В.В. Жернакова.— X.: «Одиссей», 2007. — 664 с.
3.Іванов  Ю.Ф.,  Іванова  М.В.,  Кононенко  Л.М.  Трудове  право  України:  Навч.
посіб. /За ред. професора Кононенка Л.М.- К.:ВПЦ АМУ, 2012.-304 с.
4. Правові основи працеохоронної політики та охорони праці:  навч.  посіб  .  /
В.Д.  Губенко,  Б.М.  Коржик,  В.П.  Андрійченко,  Н.А.  Губенко;за  ред.  Б.М.
Коржика; Харк. Нац.акад.міськ.госп-ва.-Х.: ХНАМГ, 2011 – 174 с.
5.Теліпко В. Е.  Трудове право України: Навч. Посіб. /  Теліпко В. Е., Дутова О.
Г./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
6.  Навчально-методичний  посібник  для  самостійної  роботи  та  практичних
занять з навчальної дисципліни “Трудове право” [галузь знань 0304 “Право”,
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, напрям підготовки (спеціальність)
6.030401 “Правознавство”] для студентів ІІ та ІІІ курсів / уклад.: В.В. Жернаков,
С.М. Прилипко, А.М. Слюсартаін. – Х.: Нац.юрид. ун-тім. Ярослава Мудрого,
2015. – 118 с.
7. Прилипко С. М.  Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М.
Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. : Право, 2015. – 230 с.
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8. Рубан В. В. Р 82 Правознавство. 250 задач з трудового права. — Х.: Вид.
група «Основа », 2007.— 112 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство», Вип.
7 (43)).

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ
                       

Назва ресурсу або організації Електронна адреса
1. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua/
2. Верховний Суд України www.scourt.gov.ua
3. Єдиний державний реєстр 

судових рішень
http://www.reyestr.court.gov.ua

4. Міністерство праці і соціальної 
політики України

http://www.mlsp.gov.ua/

5 Міністерство юстиції України https://minjust.gov.ua/ua
6 Судова влада України http://court.gov.ua/
7 Державна служба зайнятості http://www.dcz.gov.ua

Крім того 

Назва ресурсу або організації Електронна адреса
Міжнародна асоціація юридичних наук 
(МАЮН)/ International Association of 
Legal Science

http://aisj-ials.org

Законодавство України http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

Правові системи країн світу: 
дослідниціка группа  JuriGlobe  
(Університет Оттави)

http://www.juriglobe.ca

Офіційний сайт наукової діяльності 
Національної академії ім. Я. Мудрого

http://nulau.org.ua/index.php?r=biblio

Національна бібліотека України імені 
В.І. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/

Харківська державна наукова бібліотека http://korolenko.kharkov.com/
Національна парламентська бібліотека 
України

http://www.nplu.kiev.ua/

Наукова бібліотека ім.М. Максимовича 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Наукова бібліотека Національного 
університету «Одеська юридична 
академія»

http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=182&Item
id=32&lang=ru

http://court.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/ua
http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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