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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



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



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



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ТРУДОВЕ ПРАВО”

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. 

. 



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,
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.

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.

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.
Відшкодування  роботодавцем  шкоди,  заподіяної  працівникові  каліцтвом  або
іншим  ушкодженням  здоров'я,  пов'язаним  з  виконанням  ним  трудових
обов'язків.
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.
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. 



4. 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

                                               



                                                            
5. Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 модуль
Трудове право як галузь права 2

Суб'єкти трудового права 2

Соціальний діалог 4

Основи  правового  регулювання  зайнятості  населення  і
працевлаштування

4

Трудовий договір 6

Робочий час і час відпочинку 2

Модуль 2
Оплата праці 2

Трудова дисципліна 2

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 2

 Охорона праці 2

Трудові спори і порядок їх вирішення 2

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю 2

Разом 32
                                                                                                             

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Модуль 1
Трудове право як галузь права 6
Джерела трудового права 6

Правовідносини в сфері трудового права 6

Суб'єкти трудового права 6

Соціальний діалог 6

Основи правового  регулювання  зайнятості  населення  і 6



працевлаштування
Трудовий договір 6

Робочий час і час відпочинку 6

Модуль 2
Оплата праці 6

Гарантійні і компенсаційні виплати 6

Трудова дисципліна 6

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 6

 Охорона праці 4

Трудові спори і порядок їх вирішення 4

Нагляд  і  контроль  за  дотриманням  законодавства  про
працю

6

Разом 86

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Види індивідуальних  завдань: 
- складання конспекту запропонованої викладачем теми;
- написання та захист реферату;
- розв'язання юридичних задач;
- складання бібліографічного опису запропонованої викладачем теми;
- складання комп'ютерних презентацій, які містять поглиблений 

теоретичний матеріал;
- Розробка тестових завдань за темами програми дисципліни
- Складання документів  при укладанні, зміні та припиненні трудового 

договору, інших документів в трудових правовідносинах.

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Відповідно  до  «Положенняя  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 – робота в аудиторії (усні відповіді, на менше 3);
К2 – письмовий поточний контроль;
К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань;
К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи;
К5 – опрацювання індивідуальних завдань;
К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

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

Підсумковим  контролем  дисципліни  “Трудове  право”  є  екзамен,  який
проводиться в усній формі. 



12. 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



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

Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Трудове право”
2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт з дисципліни “Трудове 
право”.
3. Пакет завдань для комплексних контрольних робіт з дисципліни “Трудове 
право”.
4. Конспекти лекцій з дисципліни “Трудове право”.
5. Пакет завдань для контрольної роботи для заочного відділення з дисципліни 
“Трудове право”.
6. Екзаменаційні білети (усний)



 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.



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.
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. 



10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ “ТРУДОВЕ
ПРАВО”

Основна:
 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 URL: 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
URL: 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  :
Закон від 22.06.2012 № 5026-VI  // Урядовий кур'єр від 22.08.2012. № 151. 
6.Про колективні договори і угоди :   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  :    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 :   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 :   Закон від 17 червня 1983 р.  N 9500-X  / Верховна
рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Find
10.  Господарський кодекс України: Закон України від 16. 01. 2003р. № 436- IV //
Голос України.  2011.  № 49-50 – 14 березня. (із змін. та доп.  )
11.  Про  зайнятість  населення:  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: 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:   Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533 — III  // ВВР.  2000.  №
22.  Ст.171. (із змін. та доп.  )
15. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 218. // Відомості
Верховної Ради України.  1992.  № 49. Ст. 668. (із змін. та доп.  )
16. Про оплату праці :  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  : Закон  України  від  23.09.99  //  Відомості  Верховної  Ради
(ВВР).1999.  N 46-47. ст.403. (із змін. та доп.)
19. Про відпустки :  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)   :  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 ]:  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. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від від
07.12.1984 № 8073-X  // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. ст. 1122.
23.  Кримінальний Кодекс України: Закон України від  5 квітня 2001 року, N
2341-III   //   Відомості  Верховної  Ради  України.  2001.  N  25-26.  ст.131  (з
останніми змінами).
24.  Конвенція  N 81 Міжнародної  організації  праці  1947 року  про інспекцію
праці у промисловості й торгівлі (ратифікована 08.09.2004 р.)
25. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від
27 квітня 1993 р. № 301 // ЗП Уряду України.  1993.  № 10.  Ст. 197.( із змін.
та доп.  )
26.  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:   від  29  липня  1993  р.  №  59  //  Людина  і  праця:  Інформаційний
бюлетень Міністерства праці України.  1993. № 9-Ю; 1996.  № 5.( із змін. та
доп.  )
27  Положення  про  порядок  повідомної  реєстрації  галузевих  і  регіональних
угод,  колективних  договорів:    Затверджене  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 5 квітня 1994 р. № 225 // ЗП України.  1994.  № 8.  Ст. 193.( із змін.
та доп.)
28.  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)
29.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:  Постанова КМУ від 14 квітня 1997р. № 348. // Офіційний
вісник України, 1997р., число 4, с.202.( із змін. та доп.)
30.  Про  затвердження  Положення  про  Державну  службу  України  з  питань
праці : Постанова КМУ від 11 лютого 2015 р. № 96.
31.  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 Державною службою з надзвичайних ситуацій
: Постанова КМУ від 5 вересня 2018 р. № 715 
32.  Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. № 9. «Про
практику розгляду судами трудових спорів». 
33. 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». 
34. 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. К.: Вікар, 2006.  725 с.
2.Дмитренко  Ю.П.Т  рудове  право  України  :  Пiдручник.  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.  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.  Зеркалов  Д.В.  Охорона  праці  в  галузі.  Загальні  вимоги.  Навчальний
посібник // Д.В. Зеркалов . К.: Основа, 2011. 551 с. 
5.  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.
6.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.
7.  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.
8. Прилипко С. М. Трудове право : посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М.
Прилипко, О. М. Ярошенко.  Х. : Право, 2015.  230 с.
9.  Проект  Трудового  кодексу  України  від  27.12.2014  р.,  №  1658  URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (дата  звернення
01.09. 2018 )

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221


11. 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
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