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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Професійна підготовка юристів забезпечується не тільки 

вивченням  передбаченого навчальним планом комплексу пра-
вових дисциплін, а й написанням курсової роботи. 

Мета курсової роботи – це набуття студентом поглибле-
них знань з предмета, навичок правильного застосування чин-
ного законодавства про працю, вміння самостійно працювати з 
літературою, навчитися знаходити відповіді на запитання юри-
дичної практики. 

Тему курсової роботи обирає студент за своїм розсудом, 
керуючись науковим та практичним інтересом. Як виняток сту-
дент може запропонувати свою тему роботи, попередньо узго-
дивши її з науковим керівником. 

Перед написанням роботи необхідно уважно ознайоми-
тися з питаннями теми, вивчити список рекомендованої літера-
тури, чинне законодавство і практику його застосування.  

Запропонований план роботи є приблизним, студент 
вправі розробити власний план попередньо узгодивши його з 
науковим керівником. Перелік літератури рекомендованої до 
кожної з тем не є вичерпним. Студент може самостійно підби-
рати додаткову літературу, нормативно-правові акти та матері-
али юридичної практики.  

Посилаючись на той чи інший нормативно-правовий 
акт, студент повинен обов’язково з ним ознайомитись. Необ-
хідно робити точні та повні посилання на використані нормати-
вно-правові акти. Курсова робота повинна містити приклади з 
практики застосування трудового законодавства. Якщо приклад 
наведений з опублікованого джерела, то необхідно вказати це 
джерело. Приклади повинні бути пов’язані з теоретичними пи-
таннями теми і підтверджувати відповідні положення. 

Наприкінці роботи необхідно обов’язково вказати пере-
лік літератури та нормативно-правових актів, що були викорис-
тані студентом при її написанні. Посилання на використані лі-
тературні джерела слід оформляти згідно з бібліографічними 
вимогами та повинні містити прізвище автора публікації, її на-
зву, рік та місце видання, номера сторінок. 
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Курсова робота повинна носити самостійний і творчий 
характер, свідчити про вміння робити узагальнення і на підставі 
цього – обґрунтовані висновки. Якщо з розглядуваних питань 
існують різні погляди, слід навести основні з них, висловити 
своє ставлення до них та аргументувати власну позицію. 

У процесі виконання курсової роботи слід консультува-
тися з науковим керівником. 

Тема курсової роботи вважається розкритою, якщо в ній 
послідовно та повно висвітлені питання, запропоновані в плані, 
належно використана рекомендована та додаткова література. 

Завершена робота (загальний обсяг – 20-25 сторінок фо-
рмату А4) подається на кафедру для рецензування та захисту. 
На захисті студент повинен виявити глибоке знання розгляду-
ваної теми, доповісти основні результати, зробити висновок та 
дати відповідь на зауваження рецензента. 
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неннями / З ред.. В.В. Жернакова. – Х.: Одіссей, 2011.  

Науково-практичний коментар до законодавства Украї-
ни про працю / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 8-е 
вид., допов. та переробл. – К.: А.С.К., 2007. 

Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – 
Харків.: Консум, 1998. 
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Тема 1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

План 
 

1. Поняття трудового права як галузі права. 
2. Місце трудового права в системі права. 
3. Суспільні відносини, що становлять предмет регу-

лювання трудового права. 
4. Сфера дії норм  трудового права. 
5. Поняття та предмет науки трудового права. 
 
При розгляді питань плану слід звернути увагу на те, що 

трудове право  є самостійною галуззю права. Це означає, що га-
лузь трудового права, як одна з основних галузей системи віт-
чизняного права характеризується самостійним предметом,  са-
мостійним режимом правового регулювання соціально-
трудових відносин, котрі входять до цього предмету. Методу 
притаманні ознаки диспозитивності в приватноправовому регу-
люванні відносин, а також ознаки імперативності при публічно-
правовому регулюванні відносин, які базуються на нерівному 
положенні сторін. В ході регулювання відносин, які входять в 
предмет, галузь трудового права не потребує додаткового за-
стосування норм будь-якої іншої галузі. Самостійність трудово-
го права проявляється в наявності відокремленого комплексу 
нормативних правових актів, основу яких створює КЗпП Украї-
ни та інші нормативно-правові акти, які в сукупності  склада-
ють окрему галузь вітчизняного законодавства. 

Оскільки крім трудового  права  відносини застосування 
праці частково регулюються й іншими галузями, у тому числі 
конституційним, цивільним, господарським, адміністративним, 
кримінально-виконавчим, цивільним процесуальним, міжнаро-
дним приватним правом,  правом соціального забезпечення слід 
проаналізувати особливості  відносин, пов’язаних з працею. 
Далі слід визначити, що об’єктом регулювання трудового права 
є суспільні трудові відносини, змістом яких виступає праця. У 
загальному вигляді предмет права як галузі права становлять 
трудові відносини – суспільні відносини, що виникають безпо-
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середньо при застосуванні праці найманих працівників у виро-
бничій чи іншій діяльності, а також інші, тісно пов’язані з ни-
ми, суспільні відносини. Аналізуючи питання стосовно сфери 
дії норм трудового права слід зазначити, що законодавство про 
працю регулює трудові відносини працівників усіх підпри-
ємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду 
діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за 
трудовим договором з фізичними особами.  Необхідно звернути 
увагу на те, що особливості праці членів кооперативів та їх 
об’єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, 
фермерських господарств, працівників підприємств з іноземни-
ми інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. 
При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жі-
нок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому за-
конодавством про працю. Висвітлюючи  останнє питання пла-
ну, необхідно зазначити, що предмет науки трудового права 
ширший, ніж предмет галузі трудового права. Крім норм трудо-
вого права наука вивчає наступне: процес реалізації норм тру-
дового права, ефективність їх дії;  міжнародний та історичний 
досвід регулювання  відносин в сфері праці;  основні тенденції 
розвитку правового регулювання трудових відносин; джерела 
та суб’єкти трудового; предмет та метод трудового права; про-
ведення систематизації трудового законодавства та інш. Напри-
кінці роботи слід зробити висновок стосовно розглянутих пи-
тань. 

 

СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

Жернаков В.В. До питання про правове розуміння праці 
та трудових відносин // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – 
К., 2006. – Вип. 34. – С. 307 – 311. 

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідно-
шення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – 
№7. – C. 49 – 52. 

Жернаков В.В. Сфера дії трудового права: історичні та 
методологічні аспекти // Правова держава. НАН України. Ін-т 
держави і права ім. Корецького. – К.: ІнЮре. – 1998. – Вип. 9. – 
С. 177 – 185. 
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Лазор В. Система трудового права України в сучасних 
умовах та її співвідношення з системою національного права // 
Юрид. Україна. – 2006. – №9. – C. 43 – 48. 

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Мо-
нографія. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту імені І. Фра-
нка, 1999. 

Пилипенко П. Трудові відносини як предмет трудового 
права в українській державі // Державність. – 1993. – №2. –  
С. 33, 34. 

Прилипко С.М. Розмежування права соціального забез-
печення і трудового права // Право України. – 1999. – №10. –  
С. 58 – 61. 

Процевский А.И. Предмет советского трудового права. 
– М.: Юрид. лит., 1979. 

Процевський О. Про предмет трудового права України // 
Право України. – 2001. – №12. – C. 81 – 86. 

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: тео-
ретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 
2001. 

Ярошенко О.М. До питання про співвідношення системи 
трудового права та системи джерел трудового права України // 
Актуальні проблеми труд. права та права соціального забезпе-
чення: до 80 – річчя проф.. Р.І. Кондратьєва: Зб. наук. праць. – 
Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та пра-
ва, 2007.    

 
Тема 2. МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

План 
 

1. Поняття і значення методу трудового права. 
2. Комплексний характер методу трудового права. 
3. Договірний характер регулювання праці.  
4. Особливості правового статусу сторін трудових від-

носин. 
5. Характер встановлення трудових прав і обов’язків. 
6. Способи захисту трудових прав і забезпечення вико-

нання трудових   обов’язків 
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При висвітленні питань плану необхідно зазначити, що 
метод трудового права – це сукупність прийомів та способів, за 
допомогою яких здійснюється регулювання трудових та  тісно 
пов’язаних із ними відносин. Метод трудового права  носить 
комплексний характер і включає до себе певні способи право-
вого регулювання праці. Одним із способів є поєднання центра-
лізованого та локального регулювання суспільних відносин у 
сфері праці. В курсовій роботі слід розкрити цей спосіб і про-
аналізувати, що представляє собою централізоване та локальне 
регулювання соціально-трудових відносин. Особливо необхідно 
звернути увагу на колективний договір як найважливіший ло-
кальний нормативний акт. Наступними є такі способи регулю-
вання соціально-трудових відносин: поєднання рівноправ’я 
сторін трудових відносин із підпорядкуванням у процесі праці; 
договірний характер праці та визначення її умов; участь праців-
ників через своїх представників, професійні спілки, трудовий 
колектив у правовому регулюванні праці та контролі за дотри-
манням трудового законодавства; специфічні способи захисту 
трудових прав та забезпечення виконання трудових обов’язків. 
При розгляді питань плану слід проаналізувати названі способи 
регулювання соціально-трудових відносин і зробити відповідні 
посилання на рекомендовану літературу і нормативно-правові 
акти. 

 
СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 
Жернаков В. Договірне регулювання соціально-

трудових відносин // Вісн. Акад. правових наук України. – 2000. – 
№4(23). – C. 227 – 238. 

Золотухіна Л.О. Роль договірного регулювання у забез-
печенні прав та інтересів сторін трудових відносин // Вісн. Лу-
ганського держ. ун-ту внутр. справ. – Луганськ: Луган. держ. 
ун-т внутр. справ, 2006. – Вип. 1. – C. 125 – 133. 

Занфірова Т.А. Централізоване регулювання трудових 
відносин: деякі теоретичні аспекти // Нове законодавство Укра-
їни та питання його застосування: Тези доповідей та наук. по-
відомлень учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів 
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(м. Харків, 26-27 груд. 2003 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 
2004. – C. 68 – 70. 

Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и лока-
льного регулирования трудовых отношений. – Львов: Вища 
школа, 1977. 

Лазор В. Договірне і централізоване регулювання умов 
трудового договору: вирішення проблеми // Право України. – 
1998. – №1. – C. 106, 107. 

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Мо-
нографія. – Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту імені І. Фра-
нка, 1999. 

Процевский А.И. Метод правового регулирования тру-
довых отношений. – М.: Юрид. лит., 1972. 

Стичинський Б.С. Метод правового регулювання праці в 
умовах ринкових відносин // Матеріали наук. конф. "Конститу-
ція України – основа модернізації держави та суспільства". 21-
22 червня 2001 р., м. Харків. – Х.: Право, 2001. – C. 439 – 441. 

Ярошенко О.М. Законодавство та локальні нормативні 
акти у сфері праці: проблема співвідношення // Проблеми за-
конності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. 
України, 2005. – Вип. 71. – C. 60 – 66. 

 
Тема 3. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 
План 

 
1. Поняття та класифікація джерел трудового права 

України. 
2. Конституція України – основне джерело трудового 

права. 
3. Міжнародні правові акти про працю. 
4. Закони України – провідні джерела трудового права. 
5. Підзаконні акти в системі джерел трудового права 

України. 
6. Юридична природа актів Конституційного Суду 

України, вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду 
України. 
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7. Джерела трудового права на соціально-партнерському  
рівні. 

8. Локальні нормативно-правові акти. 
9. Значення судової практики для регулювання відносин 

у     сфері праці. 
10. Єдність і диференціація правового регулювання 

праці. 
 
При  розгляді питань плану слід  дати визначення дже-

рел трудового права, їх види, форми вираження  та особливості. 
Необхідно відзначити, що у загальній теорії права джерела пра-
ва розглядаються з двох позицій – формальної та матеріальної.  
Слід вказати, що ознаками джерел права, у тому числі й трудо-
вого, у формальному аспекті є: формальна визначеність, загаль-
нообов’язковість; загальновідомість; внутрішня структурова-
ність. При написанні курсової роботи  студент повинен розкри-
ти вказані ознаки. Рекомендовано дати класифікацію джерел 
трудового права. Джерела трудового права можна класифікува-
ти за різними підставами, зокрема, за сферою дії, національною 
приналежністю, формою акта, правотворчим органом, видом 
суспільних відносин, регулювання яких вони здійснюють та ін. 
Особливу увагу слід звернути на те, що основним джерелом 
трудового права є Конституція України. В  ній закріплено най-
важливіші трудові права людини і громадянина та визначено 
гарантії їх реалізації. Студентам необхідно проаналізувати стат-
ті 43, 44, 45, 46, 55, 56, 60 Конституції і деякі інші. Слід мати на 
увазі, що джерелами трудового права є пакти про права людини 
1966 року, а також конвенції і рекомендації Міжнародної орга-
нізації праці. При цьому необхідно виходити з пріоритету норм 
міжнародних договорів та угод перед нормами національного 
законодавства. Згідно із ст.81 КЗпП України, якщо міжнарод-
ним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь 
Україна, встановлені інші правила, ніж ті, які містить законо-
давство України про працю, то застосовуються правила міжна-
родного договору або міжнародної угоди. Серед законів необ-
хідно дати загальну характеристику кодифікованому джерелу 
трудового права –  Кодексу законів про працю України. Потрі-
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бно охарактеризувати ряд законів України,  що регулюють тру-
дові відносини. Студенти повинні розглянути систему підза-
конних актів, що є джерелами трудового права. Мається на ува-
зі  укази і розпорядження Президента України; постанови і роз-
порядження Кабінету Міністрів України; накази Міністерства 
соціальної політики; нормативно-правові акти міністерств, ін-
ших центральних органів виконавчої влади; акти соціального 
партнерства (колективні угоди, що укладаються на державному, 
галузевому, регіональному рівнях; акти місцевих органів вико-
навчої влади і органів місцевого самоврядування; локальні но-
рмативно-правові акти. Потрібно також  дати характеристику 
юридичній  природі актів Конституційного Суду України та 
вищих спеціалізованих судів. Доцільно висвітлити питання про 
юридичну природу керівних роз’яснень Пленуму Верховного 
Суду України, навести різні точки зору науковців з цього дис-
кусійного питання.  В останній час особливого значення набули 
джерела трудового права на соціально-партнерському рівні. 
При цьому необхідно  проаналізувати такий локальний норма-
тивний акт  як колективний договір. Рекомендовано дати по-
няття  локального нормативного акту; види локальних норма-
тивних актів,  їх  класифікацію. Бажано було б сформулювати, в 
чому полягає значення судової практики для регулювання від-
носин у сфері праці.  Слід мати на увазі, що правова регламен-
тація праці характеризується нерозривним зв’язком двох її сто-
рін – диференціації і єдності. Перша створює умови для дифе-
ренціації правового регулювання праці, а друга сприяє єдності 
правового регулювання трудових відносин. В курсовій роботі 
висвітлити  підстави диференціації правового регулювання 
праці. 
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Тема 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
План 

 
1. Поняття на значення принципів трудового права. 
2. Значення загальноправових і міжгалузевих принци-

пів трудового права. 
3. Основні галузеві принципи трудового права: 
3.1. Поняття та класифікація галузевих принципів тру-

дового права. 
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3.2. Принцип забезпечення права на працю. 
3.3. Принцип свободи праці і свободи трудового договору. 
3.4. Принцип заборони примусової праці. 
3.5. Принцип стабільності трудового договору і стабіль-

ності трудового правовідношення. 
3.6. Принцип рівності у трудових правах та заборони 

дискримінації у сфері праці. 
3.7. Принцип свободи об’єднання. 
4. Принципи окремих інститутів трудового права. 
 
При розгляді питань плану слід засвоїти, що будь яка 

діяльність здійснюється на основі певних принципів, тобто ос-
новних, вихідних положень, додержання яких  забезпечує узго-
дженість в діях її учасників, орієнтує на досягнення певного ре-
зультату шляхом використання найефективніших методів. В 
роботі  необхідно дати  поняття принципів трудового права.  
Принципи трудового права  – це загальновизнані вихідні поло-
ження, що визначають його сутність, зумовлюють єдність пра-
вового регулювання та закономірності розвитку системи норм 
трудового права. Особливу увагу слід приділити значенню 
принципів трудового права. Слід мати на увазі, що за сферою 
дії принципи трудового права поділяються на загальноправові, 
міжгалузеві, галузеві, внутрішньогалузеві. Аналізуючи питання 
галузевих принципів трудового права слід  мати на увазі, що 
право на працю є визначальним для групи конституційних прав 
у соціально-трудовій сфері, до яких входять також право на ві-
дпочинок, право на страйк з метою захисту трудових прав.  
Студенту необхідно чітко засвоїти, що принцип свободи праці 
знаходить вияв у таких положеннях: а) людина  має виняткове 
право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці; б)не 
можуть існувати як законні підстави для залучення до примусо-
вої праці; в) людина вільна у виборі виду і  форми діяльності 
(робота за трудовим договором, господарська діяльність, робо-
та у власному господарстві та ін.); г) розірвання безстрокового 
трудового договору з ініціативи працівника не може обмежува-
тися; д)для  захисту порушеного права на свободу праці і пра-
цівник, і роботодавець наділяються правом звертатися до ком-
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петентних органів влади (судової й адміністративної).  Студен-
ту слід пам’ятати, що заборону примусової праці в Україні 
встановлено на конституційному рівні. Відповідно до ст. 43 
Конституції використання примусової праці забороняється. 
Аналізуючи принцип стабільності трудового договору і стабі-
льності трудового правовідношення необхідно  відзначити, що 
тривалий характер відносин із використання праці є однією із 
характерних ознак трудового права. Особливу увагу слід звер-
нути на те, що однією із головних гарантій і основою механіз-
му, котрий сприяє стабільності трудового договору і трудового 
правовідношення, є обмеження підстав припинення трудових 
правовідносин з ініціативи роботодавця. Це означає, по-перше, 
що підстави припинення трудових правовідносин не можуть 
встановлюватися нормативними актами, нижчими за закон; по-
друге, у законах можуть встановлюватися підстави звільнення з 
ініціативи роботодавця, в основі яких лежать об’єктивно зумов-
лені фактори.  Студент повинен засвоїти, що рівність у трудо-
вих правах є різновидом принципу рівності всіх людей у пра-
вах, закріпленого у Загальній декларації прав людини від 10 
грудня 1948 р.  Усі люди народжуються вільними і рівними у 
своїй гідності та правах. Разом з тим не  вважається дискримі-
нацією будь-яке розрізнення, недопущення або перевага відно-
сно певної роботи, що ґрунтується на її специфічних вимогах. 
Необхідно звернути увагу на те, що  свобода об’єднання  
суб’єктів у сфері праці базується на конституційному принципі 
свободи об’єднання, у тому числі у громадські організації, для 
здійснення і захисту прав і свобод та задоволення економічних, 
соціальних та інших інтересів. При висвітленні питання стосов-
но принципів окремих інститутів трудового права слід проана-
лізувати  принципи  інститутів:   зайнятості і працевлаштуван-
ня; трудового договору; робочого часу і часу відпочинку; опла-
ти праці; матеріальної відповідальності, дисципліни праці, охо-
рони праці. 
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Тема 5. СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

План 
 

1. Поняття та значення системи трудового права. 
2. Основні засади формування і розвитку системи тру-

дового права. 
3. Загальна частина трудового права. 
4. Особлива частини трудового права. 
5. Співвідношення системи трудового права із системою 

трудового законодавства. 
6. Поняття та система науки трудового права. 
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При розгляді питань плану треба засвоїти, що система 
трудового права – це сукупність юридичних норм, що утворю-
ють єдине предметне  ціле (галузь) з їх одночасним внутрішнім 
поділом на відносно самостійні й взаємозалежні структурні 
утворення (інститути) та їх частини (підінститути). Студенту 
слід  мати на увазі, що у трудовому праві виділяють дві основні 
частини – загальну й особливу. Загальна частина трудового 
права складається із положень, що охоплюють основні засади 
законодавства про працю – предмет трудового права, сферу йо-
го дії, функції, принципи, джерела,суб’єкти соціально-трудових 
відносин, їх права й обов’язки та ін.  Особлива частина охоплює 
норми, що складають інститути: працевлаштування й зайнятос-
ті, трудового договору, робочого часу й часу відпочинку, нор-
мування й оплати праці, дисципліни праці, матеріальної відпо-
відальності, особливостей регулювання праці окремих катего-
рій працівників (неповнолітні, жінки, особи, що поєднують ро-
боту з навчанням), охорони праці, нагляду й контролю за доде-
ржанням законодавства про працю, трудових спорів. Необхідно 
звернути увагу на те, що систему трудового права слід відрізня-
ти від системи законодавства про працю як сукупності норма-
тивних правових актів, що регулюють трудові й тісно пов’язані 
з ними відносини. Система законодавства про працю може не 
збігатися із системою трудового права, оскільки складається не 
з об’єктивно існуючих норм права, а зі створених в установле-
ному порядку нормативних актів, які мають свої зовнішні хара-
ктеристики – найменування нормативного акта і його структур-
них елементів, розподіл на статті, пункти і т.д.  Слід мати на 
увазі, що поряд із системами трудового права й трудового зако-
нодавства існує й система науки трудового права. Трудове пра-
во як самостійна галузь вітчизняного права  служить предметом 
вивчення науки трудового права. Ця мета досягається шляхом 
вивчення сукупності певних правових поглядів, висновків і мі-
ркувань.  Студент повинен знати, що  система науки трудового 
права в основному відповідає системі трудового права, однак 
між ними є й розходження. Так, у системі трудового права, на ві-
дміну від системи науки трудового права, не розглядається між-
народно-правове регулювання праці. Таким чином, система нау-
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ки трудового права за своїм предметом та змістом ширше як сис-
теми трудового права, так і системи законодавства про працю. 
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Актуальні проблеми труд. права та право соціал. забезпечення: 
до 80-річчя проф. Р.І. Кондратьєва: Зб. наук. праць. – Хмельни-
цький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2007. – 
С. 128 – 133. 

 
Тема 6. СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
План 

 
1. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. 
2. Правовий статус суб’єктів трудового права та його 

елементи. 
3. Фізичні особи як суб’єкти трудового права. 
4. Роботодавці як суб’єкти трудового права. 
5. Колективні суб’єкти трудового права: трудовий коле-

ктив, професійні спілки, державні органи. 
 
 При розгляді питань плану необхідно зазначити про те, 

що суб’єктами трудового права є учасники суспільних відно-
син, врегульованих законодавством про працю, які володіють 
суб’єктивними трудовими та юридичними обов’язками. У ро-
боті необхідно дати поняття суб’єктів трудового права. Певну 
увагу слід приділити громадянам як суб’єктам трудового права, 
трудового договору трудових правовідносин. При написанні 
роботи особливу увагу необхідно звернути на правовий статус і 
розкрити його зміст. Особливе зосередження слід  зробити на 
трудовій право- і дієздатності (загальній, спеціальній, обмеже-
ній, винятковій), суб’єктивних права та обов’язках, гарантіях 
прав та обов’язків та   відповідальності. 

Розглядаючи роботодавців, як суб’єктів трудового пра-
ва, треба дати визначення поняття ”роботодавець” і визначити 
його правовий статус. 

При дослідженні трудових колективів варто навести де-
фініцію поняття трудовий колектив, з’ясувати його види, окре-
слити його повноваження й функції. 

Певну увагу необхідно приділити професійним спілкам 
як суб’єктам трудового права  й зазначити, що право на 
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об’єднання в професійні спілки закріплено в Конституції Укра-
їни, виокремити їх функції за сучасних умов, розкрити  права й 
обов’язки профспілок та їх об’єднань. Необхідно також проана-
лізувати повноваження виборного органу первинної профспіл-
кової організації на підприємстві, в установі й організації. 

При розгляді питань плану слід проаналізувати таку ка-
тегорію як державні органи, вирізнити види нагляду й контро-
лю за додержанням законодавства про працю й охорону праці. 
Слід назвати систему органів, що здійснюють державний на-
гляд і контроль, розкрити їх повноваження. 
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Тема 7. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 
План 

 
1. Поняття трудових правовідносин та їх ознаки. 
2. Сторони трудових правовідносин. 
3. Зміст трудових правовідносин. 
4. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових 

правовідносин. 
 
При висвітленні питань плану слід дати визначення по-

няття трудового правовідношення. В науці трудового права 
трудове правовідношення – це двосторонній правовий зв’язок 
між працівником і роботодавцем, що виникає на підставі трудо-
вого договору,  і зміст якого полягає у сукупності суб’єктивних 
прав і обов’язків з виконанням працівником за винагороду ро-
боти за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією, поса-
дою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, 
та зі створення належних умов для її виконання й оплати праці 
роботодавцем. Студенту необхідно проаналізувати як загальні 
ознаки правовідносин, так і  специфічні ознаки, які притаманні 
трудовим правовідносинам.  Слід проаналізувати сторони тру-
дових правовідносин. Сторонами трудових правовідносин є 
працівник та роботодавець. Особливу увагу необхідно приділи-
ти змісту трудових правовідносин. Юридичний зміст трудового 
правовідношення становлять права і обов’язки працівника та 
роботодавця. При розгляді питань плану слід виходити з того, 
що суб’єктивні права і юридичні обов’язки у трудових право-
відносинах спрямовані на забезпечення в інтересах правомочної 
особи певної поведінки зобов’язаної  особи.   Як правило, права 
та обов’язки сторін кореспондують одне одному. Слід мати на 
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увазі, що основні права та обов’язки сторін трудових правовід-
носин випливають із сутності трудового договору, за яким пра-
цівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією уго-
дою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а 
роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробі-
тну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання 
роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 
договором і угодою сторін.  Аналізуючи питання плану треба 
розуміти, що трудові правовідносини хоча і є за своїм характе-
ром триваючими, однак мають свій початок та закінчення. 
Окрім того, вони можуть змінюватися в процесі свого існуван-
ня. Підставами, з якими пов’язується виникнення, зміна та при-
пинення трудових відносин, є юридичні факти. Юридичні фак-
ти у трудовому праві – це конкретні обставини реальної дійсно-
сті, з наявністю або відсутністю яких норми права пов’язують 
можливість виникнення, зміну та припинення правовідносин у 
сфері праці. За загальним правилом, підставою виникнення 
трудового правовідношення є одиничний юридичний факт у 
формі трудового договору. У деяких випадках правові норми 
пов’язують виникнення трудового правовідношення не з одним 
юридичним фактом, яким є трудовий договір, а з декількома. 
Складні юридичні факти ще прийнято називати фактичними 
складами. Враховуючи це слід проаналізувати, що фактичний 
склад має місце при призначенні на посаду державних службо-
вців, при прийнятті на роботу за конкурсом, у разі направлення 
працівника на роботу в рахунок квоти і  укладення на підставі 
такого направлення трудового договору. Трудове правовідно-
шення виникає в разі укладення трудового договору за рішен-
ням суду.  Підставою виникнення трудового правовідношення 
може бути фактичний допуск працівника до роботи якщо робо-
та провадилась за розпорядженням чи відома власника. Слід 
мати на увазі, що підстави зміни трудових правовідносин ма-
ють договірний характер. Наприкінці роботи необхідно проана-
лізувати підстави припинення трудових правовідносин. При 
цьому слід вказати, що припинення правовідносин пов’язане із 
юридичним фактом припинення трудового договору, яке відбу-
вається з підстав, передбачених законом. Крім цього, підстава-
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ми припинення трудових відносин служить як угода сторін, так 
і одностороннє волевиявлення кожної з них, а також органів чи 
осіб, які не є стороною трудових правовідносин (суд, військко-
мат, комісія у справах альтернативної (невійськової) служби, 
батьки неповнолітнього, профспілкові органи тощо). 
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Т е м а  8.  КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ 

 
П л а н 

 
1. Право на колективно-договірне регулювання праці. 

Міжнародні  правові акти про колективні переговори і договори. 
2. Поняття і сторони колективного договору.  
3. Зміст колективного договору. 
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4. Колективні переговори з укладення колективного до-
говору, угоди із соціально-економічних питань. 

5. Порядок укладення колективного договору і угоди із 
соціально-економічних питань. 

6. Контроль за виконанням колективного договору і від-
повідальність за його невиконання. 

  
Роль соціально-економічних угод і колективних догово-

рів у сучасних умовах постійно збільшується. В роботі необхід-
но показати, що колективно-договірне регулювання праці за-
безпечує реалізацію конституційних прав громадян на участь у 
вирішенні виробничих, трудових і соціально-економічних пи-
тань. Важливо назвати і дати характеристику відповідних кон-
венцій і рекомендацій МОП із питань колективних переговорів, 
указати їх положення, які знайшли відображення і конкретиза-
цію у національному законодавстві. 

Регулювання відносин, які виникають під час викорис-
тання найманої праці відбувається як централізовано (за допо-
могою нормативно-правових актів, прийнятих компетентними 
державними органами), так і у договірному порядку. Законо-
давство встановлює мінімальні гарантії для найманих праців-
ників та території усієї держави. Колективно-договірне регулю-
вання трудових відносин відбувається на державному, регіона-
льному, галузевому та виробничому рівнях і здійснюється у 
формі угод із соціально-економічних питань і колективних до-
говорів.  

Необхідно розкрити поняття колективного договору, со-
ціально-економічної угоди, розглянути колективний договір як 
інститут трудового права і як локальний правовий акт, проаналі-
зувати нормативно-правові акти, що обумовлюють порядок ве-
дення колективних переговорів, укладення колективних догово-
рів, визначають їх сторони і представників цих сторін, строки 
чинності колективного договору, сферу його поширення. 

Зокрема, треба показати, що укладення колективного 
договору включає: а) колективні переговори, розробку проекту 
договору; б) підписання договору; в) його повідомну реєстра-
цію. Структура колективного договору законодавчо не визна-
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чена, але зміст його можна поділити на три частини: норматив-
ну, інформативну і зобов’язальну. 

Крім того, необхідно висвітлити такі питання: недійс-
ність умов колективного договору; контроль за його виконан-
ням; звіти щодо виконання договору; відповідальність його 
сторін. 
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Тема 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ  

ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
 

П л а н 
 

 1. Поняття зайнятості населення і напрями державної 
політики у цій сфері.  

 2. Органи, які здійснюють працевлаштування.  
 3. Правовий статус громадян, які шукають роботу, і 

безробітних.  
 4. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку 

громадян, які шукають роботу, і безробітних. 
 5. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття. 
 6. Відповідальність за невиконання законодавства про 

працевлаштування. 
Державне регулювання забезпечення зайнятості і праце-

влаштування є не тільки захистом для безробітних, а й одним із 
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засобів регулювання ринку праці.   Правові, економічні та орга-
нізаційні засади зайнятості населення України  і його захист від 
безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реаліза-
ції громадянами права на працю передбачені Законом України 
“Про зайнятість населення”. 

При написанні роботи насамперед необхідно звернути 
увагу на напрями  державної політики в області зайнятості та її 
принципи. Обов’язково повинно бути визначено поняття зайня-
тості та перераховано осіб, яких віднесено до зайнятого насе-
лення. Вказати також хто є безробітними та яка робота є підхо-
дящою. 

Необхідно також висвітлити питання щодо повноважень 
органів, які здійснюють працевлаштування.  

Далі потрібно розглянути порядок реєстрації, перереєс-
трації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безро-
бітних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів. 

      Законодавством визначені державні гарантії, які пе-
редбачають матеріальне забезпечення на випадок безробіття та 
надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття.  

      Насамкінець слід висвітлити питання про відповіда-
льність, яка настає за невиконання законодавства про праце-
влаштування, зокрема про штрафні санкції роботодавців. 
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Тема 10. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 
 

П л а н 
 

1. Поняття трудового договору. 
2. Сторони трудового договору. 
3. Зміст трудового договору. 
4. Порядок укладення трудового договору. 
5. Форми та види трудового договору. 
 
Однією з форм реалізації конституційного права грома-

дян на працю є трудовий договір. З його укладенням фізична 
особа набуває статусу працівника, вступаючи у трудові право-
відносини з роботодавцем (власником підприємства, установи, 
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною осо-
бою).  

В роботі необхідно звернути увагу на різні аспекти ро-
зуміння трудового договору наукою трудового права, оскільки 
він розглядається як головна форма реалізації права на працю, 
як юридичний факт – підстава виникнення і існування трудових 
правовідносин у часі, а також як основний інститут трудового 
права, тобто система правових норм, які регулюють прийняття 
на роботу, переведення та звільнення з роботи. Важливо зосе-
редити увагу на визначенні сторін трудового договору,  проана-
лізувати його зміст, звернувши увагу на умови, встановлені за-
конодавством про працю, а також ті, що визначаються угодою 
сторін трудового договору. 

Законодавство про працю встановлює єдині вимоги що-
до порядку укладення трудового договору та оформлення при-
йняття на роботу. Під час їх аналізу мають бути розглянуті такі 
питання, як оформлення прийняття на роботу, особливості ук-
ладення трудового договору з певними категоріями працівни-
ків, встановлення випробування при прийнятті на роботу. На-
самкінець необхідно дати класифікацію видів трудового дого-
вору, докладно розглянути декілька з них.  

 
 



34 

СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. // 
Там же. – 2001. - №30. – Ст..  142. 

Про затвердження Форми трудового договору між пра-
цівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового 
договору між працівником і фізичною особою: Наказ Міністер-
ства праці і соціальної політики України від 08.06.2001 р. №260 
//Офіц.вісн.України. – 2001. - №27. – Ст..1219. 

Про умови роботи за сумісництвом працівників держав-
них підприємств, установ і організацій: Положення, затвердже-
не наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 
України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. №43 // 
Людина і праця. – 1993. - №8. 

Об условиях труда рабочих и служащих, занятых на се-
зонных работах: Указ Президиума Верховного Совета СССР. – 
1974. - №10. – Ст. 661. 

Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством 
України: Навч. посіб. – К.: Вид. Паливода А.В., 2002. 

Бущенко П.А. Порядок укладення трудового договору 
як стадія реалізації права на працю // Проблеми законності: 
Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 
2001. – Вип. 51. – C. 19 – 27. 

Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом //Право 
України. – 2001. - №1. – С.68-73. 

Дріжчана С.В. Законодавство про трудовий договір та 
шляхи його удосконалення /Удосконалення  рудового законо-
давства в умовах ринку /Відп. ред. Н.М. Хуторян. – К.: Ін Юре, 
1999. – С. 17-42. 

Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами 
права на працю // Право України. – 1999. – №1. – С. 16 – 19. 

Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в 
ринкових відносинах // Право України. – 2000. – №7. – C. 31 – 34. 

Лазор В. Щодо відмітних ознак трудового договору // 
Право України. – 1999. – №11. – С. 80 – 82. 

Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних 
трудових правовідносин. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. 



35 

Сільченко С.О. Трудові договори із сезонними праців-
никами //Проблеми законності. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 
2002. – Вип.. 55. – С. 96-105. 

Сільченко С.О. Трудовий договір – чи є альтернатива // 
Проблеми законності. – Х.: Нац. юрид. акад.. України, 2001. – 
Вип.. 51. – С. 138-144 

Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення 
трудових правовідносин //Право України. – 2001. - №1. -  С. 59-63.  

Чанишева Г. Значення праильного офрмлення трудового 
договору //Право України.  – 1992. - №7. – С.36. 

Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з ук-
ладенням, зміною і припиненням трудового договору //Вісн. 
Верхов. Суду України. -  1997. - №3. – С.28-45. 

Жернаков В. Запрет необоснованного отказа в приеме 
на работу как гарантия реализации права на труд // Предприни-
мательство, хозяйство и право. – 2000. - №7. – С.68-71. 

Занфірова Т.А. Особливості виникнення трудових пра-
вовідносин за участю роботодавців-фізичних осіб //Право і без-
пека. – 2004. - №3/2.-   С.  135-138.  

 
Тема 11. КОНТРАКТ ЯК ФОРМА ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ 
 

План 
 

1. Поняття контракту. 
2. Сфера дії контракту. 
3. Порядок укладення контракту. 
4. Зміст контракту. 
5. Умови та підстави зміни і припинення контракту. 
 
Контракт є особливою формою трудового договору (ч.3 

Ст.21 КЗпП). Правове становище громадян, які працюють за 
контрактом, відрізняється  від правового статусу працівників, 
які виконують свої трудові обов’язки  на підставі трудового до-
говору. Студентам слід з’ясувати, в чому полягає відмінність 
контракту від трудового договору. Контракт є строковим тру-
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довим договором, але за певних умов він може бути перетворе-
ний на безстроковий трудовий договір (Ст.39¹ прим. КЗпП). 

Студенти повинні ознайомитись з сферою застосування 
контракту як форми трудового договору, якими законами Укра-
їни це питання регулюється.  
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Тема 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІНИ УМОВ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
 

План 
 

1. Загальна характеристика зміни умов трудового дого-
вору. 

2. Поняття і види переведень на іншу роботу. 
3. Переведення з ініціативи роботодавця. 
4. Переведення з ініціативи працівника. 
5. Переміщення на іншу роботу. 
6. Зміна істотних умов праці. 
 

Конституція України забороняє власнику чи уповнова-
женому ним органу вимагати від працівника виконання роботи 
не обумовленої трудовим договором. Ст. 31 КЗпП України  за-
кріплює це конституційне право гарантуючи принцип свободи 
трудового договору. Однак трудові правовідносини, які вини-
кають на його підставі, не залишаються незмінними, постійни-
ми. В зв’язку з запровадженням нової техніки та технологій, 
іншої організації праці і нового розміщення працівників або пе-
рерозподілу їх обов’язків, суміщення професій, збільшення або 
зменшення обсягу робіт вони мають властивості змінюватись. 
Відповідно ст.32 КЗпП  можливі такі  зміни трудового договору 
як: переведення на іншу роботу, переміщення на інше робоче 
місце  та зміну істотних умов праці. Слід з’ясувати поняття та 
види переведень на іншу роботу та вміти відрізняти від пере-
міщення. 

Зміна істотних умов праці можлива незалежно від того 
чи відбулось переміщення або переведення, вона може виступа-
ти як самостійна категорія. Студенти повинні знати які умови 
праці є істотними, надати їх перелік (ч.3 ст.32 КЗпП України), 
який порядок їх зміни.  



39 

СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
 

Про застосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 
01.11.1996 р. №9, // Право України. – 1996. – №12. 

Про практику розгляду судами трудових спорів: Поста-
нова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р., №9 // 
Бюл. зак-ва і юрид. практики України. – 2006. – №2. 

Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодате-
льстве // Сов. гос-во и право. – 1970. – №7. – С. 104 – 108. 

Височина О.В. Тимчасові та постійні переведення пра-
цівників на іншу роботу за станом здоров`я // Вісн. Нац. ун-ту 
внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – Вип. 29. –  
C. 316 – 321. 

Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной 
практике. – X.: Вища школа. Изд-во при ХГУ, 1982.  

Данукин В.П., Тюрин А.Ф. Защита прав наемного рабо-
тника при переводах и увольнениях // Юрист. – 2000. – №6. –  
C. 50 – 52. 

Ильенкова А. Изменение существенных условий трудо-
вого договора как перевод на другую постоянную работу // За-
конность. – 2005. – №10. – C. 36 – 38. 

Киян В.Я. Переведення та переміщення: особливості 
правового регулювання // Вісн. Запорізького юрид. ін.-ту. – 
2003. – №3(24). – C. 84 – 92. 

Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціально-
го законодавства України про працю: їх зміст, значення й про-
блеми тлумачення у судовій практиці // Економіка, фінанси, 
право. – 2005. – № 9. – C. 25 – 30. 

Нестерова Т. Изменение трудового договора // Закон-
ность. – 2006. – №7. – C. 37 – 39. 

Парпан Т. Примусова праця і переведення у зв`язку з 
виробничою потребою // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. – 
Вип. 34. – Львів: ЛДУ, 1999. – C. 132 – 134. 

Пересунько В. Гарантії трудових прав працівника при 
переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці // Пред-
принимательство, хозяйство и право. – 2000. – №9. – C. 51 – 55. 



40 

Пилипенко П. Про істотні умови трудового договору та 
проблеми, пов’язані з переведенням і переміщенням працівни-
ків // Вісн. Львівського ун-ту. Серія юрид. – Вип. 37. – Львів: 
ЛДУ, 2002. – C. 337 – 342. 

Повзун С. Удосконалення правового регулювання пере-
ведень на іншу роботу у разі простою // Проблеми державотво-
рення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІII регіон. 
наук.-практ. конф. (8-9 лютого 2007 р.). – Л.: ЛДУ, 2007. –  
C. 407 – 409. 

Приходько С. Як захищаються права працівників при 
трансфері підприємств у процесі їх реструктуризації (за євро-
пейським трудовим правом) // Право України. – 2006. – №3. – 
C. 100 – 106. 

Сергеев А.В. Понятие и значение института перевода на 
другую работу // Юрист. – 2001. – №1. – C. 53 – 65. 

Юшко А. Переведення чи зміна істотних умов праці // 
Право України. – 1998. – №5. – С.68 – 73. 

 
Тема 13. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
 

План 
 

1. Загальна характеристика підстав припинення трудо-
вого договору. 

2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 
3. Розірвання трудового договору з ініціативи роботода-

вця з підстав, пов’язаних з винними діями працівника (пп. 3, 4, 
7,8 ст. 40 КЗпП України; пп. 1¹, 2, 3 ст. 41). 

4. Розірвання трудового договору з ініціативи роботода-
вця з підстав, не пов’язаних з винними діями працівника (пп. 1, 
2, 5, 6 ст. 40 КЗпП України). 

5. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця. 

6. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які 
не є стороною трудового договору. 

7. Порядок оформлення звільнення. Розрахунок із звіль-
неним працівником. 
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Трудовий договір припиняється з різних підстав. Одні із 
них застосовуються за ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу, інші – за ініціативою працівника. Припинення тру-
дового договору відбувається також за ініціативою третіх осіб. 
Та є підстави, які не відносяться до жодної з цих груп. 

У роботі слід провести чітку класифікацію підстав при-
пинення трудового договору, оскільки з нею пов’язано встанов-
лення певних соціально-трудових гарантій працівників при зві-
льненні. 

Найбільш поширеними підставами розірвання трудово-
го договору є звільнення за ініціативою працівника та за ініціа-
тивою роботодавця, тому саме вони потребують детального ро-
згляду та правового аналізу. Інші підстави припинення трудо-
вого договору можуть бути викладені більш коротко. 

При характеристиці підстав припинення трудових від-
носин з ініціативи працівника слід звернути увагу на особливо-
сті розірвання трудового договору, укладеного на невизначений 
строк, та строкового трудового договору. 

Крім того, варто відмежовувати розірвання трудового 
договору з ініціативи працівника від припинення трудового до-
говору за угодою сторін. 

Серед підстав припинення трудового договору з ініціа-
тиви власника або уповноваженого ним органу  необхідно роз-
різняти підстави, пов’язані з винною поведінкою працівника 
(звільнення за порушення трудової дисципліни) та підстави, які 
не залежать від поведінки працівника (наприклад, зміни в орга-
нізації виробництва і праці, невідповідність займаній посаді 
внаслідок недостатньої кваліфікації працівника чи стану його 
здоров’я та інші). 

При звільненні працівників за порушення трудової дис-
ципліни слід  застосовувати норми, що регламентують умови та 
порядок притягнення працівників до дисциплінарної відповіда-
льності (отримання власником письмових пояснень від праців-
ника, строк застосування дисциплінарних стягнень, вибір виду 
стягнення тощо). 

При характеристиці підстав розірвання трудового дого-
вору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, не 
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пов’язаних з винною поведінкою працівника, необхідно розгля-
нути гарантії, передбачені законодавством для таких працівни-
ків (попередження не пізніш як за 2 місяці, переважне право та 
переваги при залишенні на роботі, переведення на іншу роботу, 
вихідна допомога тощо). 
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Тема 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 
 

П л а н 
 

1. Поняття робочого часу. 
2. Нормативи робочого часу. 
3. Види тривалості робочого часу. 
4. Поняття, види режиму робочого часу, порядок його 

установлення. 
5. Облік робочого часу. 
6. Надурочні роботи. 
7. Ненормований робочий день. 
8. Чергування. 
 
При викладенні цієї теми насамперед необхідно розкри-

ти поняття робочого часу, визначити його структуру, а також 
родові та видові ознаки робочого часу. Слід мати на увазі, що 
нормативом робочого часу вважається встановлена законом (чи 
на його основі) норма постійної тривалості робочого часу, якої 
необхідно дотримуватися протягом певного календарного пері-
оду. До таких нормативів потрібно віднести: робочий день, ро-
бочий тиждень і похідні від них – робоча зміна, робочий місяць, 
робочий рік тощо. 

В основу регулювання робочого часу покладено встано-
влену законом і колективним договором його нормальну трива-
лість, яка суворо охороняється. З урахуванням характеру умов 
праці і фізіологічних особливостей окремих категорій праців-
ників законодавець установлює скорочений робочий день. Від 
скороченої норми робочого часу слід відрізняти неповний ро-
бочий день (неповний робочий тиждень), який установлюється 
за погодженням між працівником і роботодавцем. 

Необхідно розрізняти нормування тривалості робочого 
часу, встановлення його норми і режиму. Режим робочого часу – 
це розподіл робочого часу для нормальної організації трудового 
процесу і забезпечення вільного часу працівників протягом пе-
вного календарного періоду. 

Чинне законодавство передбачає поденний, тижневий і 
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сумарний облік робочого часу. Висвітлюючи дане питання, слід 
врахувати, що облік робочого часу є основним засобом контро-
лю за виконанням працівником і роботодавцем встановленої 
норми тривалості праці та засобом організації оплати праці. 

В окремих випадках законодавство допускає відхилення 
від нормального робочого часу в бік його збільшення: надуроч-
ні роботи, ненормований робочий день, чергування. Необхідно 
розглянути умови і порядок їх застосування, коло осіб яких 
можна ( чи не можна) залучати для роботи в умовах збільшення 
робочого часу. 

Висвітлюючи питання ненормованого робочого часу, 
бажано викласти порядок і умови його встановлення для тих чи 
інших категорій працівників. Треба мати на увазі, що термін 
“чергування” у науці трудового права охоплює три різних яви-
ща:  а) чергування як робоча зміна; б) чергування поза робочим 
часом для виконання загальних справ та прийому інформації;  
в) чергування за місцем проживання. 
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Тема 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ 

ВІДПОЧИНКУ 
 

План 
 

1. Поняття та види часу відпочинку. 
2. Щорічні відпустки. 
3. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творчі ві-

дпустки. 
4. Соціальні відпустки. 
5. Відпустки без збереження заробітної плати. 
6. Порядок надання відпусток. 
 

Написання роботи слід розпочати з визначення права 
працівника на відпочинок та його державні гарантії,  розкрити 
поняття часу відпочинку, показати відомі його види. 
Обов’язково мають бути висвітлені порядок і умови залучення 
працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.  
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Надалі потрібно розглядати основні положення трудо-
вого законодавства, яке визначає право працюючих на відпуст-
ки. Нині ним користуються усі працівники без винятку, в тому 
числі сезонні і тимчасові, а також працівники у разі час звіль-
нення. Потім мають бути розглянуті усі види відпусток, перед-
бачені Законом України “Про відпустки” з урахуванням змін та 
доповнень з часу прийняття закону. Слід також викласти поря-
док надання окремих відпусток: без збереження заробітної пла-
ти; цільового призначення – учбові, творчі, соціальні. 

У роботі необхідно висвітлити порядок надання відпус-
тки, подовження, перенесення та відкликання з відпустки, роз-
глянути можливість поділу відпусток на частини, а також замі-
ни відпустки грошовою компенсацією. 
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Тема 16. ОПЛАТА ПРАЦІ 

 
План 

 
1. Поняття, структура та функції заробітної плати. 
2. Методи правового регулювання оплати праці. 
3. Нормування праці. 
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4. Тарифна система та її елементи. 
5. Системи оплати праці. 
6. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов. 
7. Порядок і строки виплати заробітної плати. Відпо-

відальність за затримку виплати заробітної плати. 
8. Гарантії і компенсації. 
 
У роботі необхідно дати визначення поняття “заробітна 

плата”, проаналізувати структуру та функції заробітної плати. 
Вирізнити економічний і правовий її аспекти, вказати на чин-
ники, від яких залежить розмір заробітної плати, і визначити її 
основну і додаткову частини. Важливо розглянути норми, які 
визначають централізований, локальний та індивідуально-
договірний методи регулювання заробітної плати. 

Потрібно дослідити основні положення нормування 
праці (норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, 
нормативи чисельності працівників), запровадження, заміни і 
перегляду норм праці, строків їх дії тощо. Необхідно визначити 
поняття тарифної системи та її головні елементи: тарифні став-
ки, тарифні сітки, схеми посадових окладів. Особливу увагу 
слід приділити системам оплати праці, їх різновидам залежно 
від форм обліку витрат праці, результатів індивідуальних і ко-
лективних робіт. 

В роботі слід показати, як законодавчо врегульовано 
оплату праці при відхилені від нормальних умов праці, перед-
бачених тарифами (при виконанні робіт різної кваліфікації, су-
міщенні професій та ін.). 

Також треба викласти порядок, строки, періодичність і 
місце виплати заробітної плати, її форми.  Окремо розкрити пи-
тання про відповідальність за затримку виплати заробітної пла-
ти (у тому числі при звільненні), а також про гарантії щодо об-
меження відрахувань із заробітної плати. 

Слід визначити поняття і види гарантій та компенсацій, 
розглянути порядок надання гарантійних і компенсаційних ви-
плат і їх розмір. 
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Сімутіна Я. Проблеми правового регулювання оплати 
праці з відхиленням від нормальних умов праці //Юрид. Украї-
на. – 2005. - №10. – С. 44-50. 

 
Тема 17. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ 

 
План 

 
1. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення. 
2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпо-

рядку. 
3. Основні трудові обов’язки сторін трудового договору. 
4. Заохочення та підстави їх застосування. 
5. Дисциплінарна відповідальність і її види. 
6. Дисциплінарні стягнення та порядок їх застосування. 
7. Оскарження і скасування дисциплінарних стягнень. 
 
Роботу слід розпочати розкриттям поняття дисципліни 

праці, значення і ролі інституту дисципліни праці в системі 
трудового права, охарактеризувати трудову дисципліну в 
суб’єктивному і об’єктивному значенні. 

Далі необхідно розглянути методи забезпечення трудо-
вої дисципліни: а) створення необхідних організаційних та еко-
номічних умов для нормальної високопродуктивної праці; б пе-
реконання і виховання; в) заохочення; г) застосування дисцип-
лінарного і громадського впливу. Потрібно розкрити сутність 
кожного з цих методів і вказати на спеціальні правові засоби, 
які використовує законодавець для забезпечення дисципліни 
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праці. Неодмінно, слід означити та розкрити основні трудові 
обов’язки сторін трудового договору. 

Треба дати визначення поняття внутрішнього трудового  
розпорядку як частини загального правопорядку, висвітлити 
його зміст; а також указати нормативні акти, які регулюють 
внутрішній трудовий розпорядок. Зокрема звернути увагу на 
спеціальне нормативно-правове регулювання дисципліни праці 
окремих категорій працівників. 

В роботі обов’язково необхідно розглянути заохочення, 
як один з основних способів стимулювання працівників до про-
дуктивної праці. Зазначити види та порядок застосування за-
охочень до працівників. Окремо, звернути увагу на державні 
нагороди за успіхи в роботі. 

У наступній частині роботи мають висвітлюватися пи-
тання про підстави дисциплінарної відповідальності, її поняття 
і види. Надати визначення та правову характеристику дисцип-
лінарного проступку, зазначити його склад. Приділити увагу 
порядку і строкам застосування дисциплінарних стягнень, а та-
кож порядку їх оскарження та зняття. Підкреслити особливості 
застосування дисциплінарних стягнень для окремих категорій 
працівників, проаналізувати юридичне значення заходів гро-
мадського впливу та громадських стягнень. 
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Тема 18. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ 
ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

План 
 

1. Поняття та функції матеріальної відповідальності 
працівників. 

2. Відмінність матеріальної відповідальності працівни-
ків від майнової відповідальності осіб в інших галузях права. 

3. Підстави та умови матеріальної відповідальності пра-
цівників. 

4. Види матеріальної відповідальності працівників. 
5. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди. 
6. Порядок покриття шкоди. 
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Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права 
власності і господарювання. Одним з елементів змісту трудових 
правовідносин є обов’язок роботодавця створити працівникам 
умови для нормальної роботи і забезпечення повного збере-
ження дорученого їм майна. Працівники зобов’язані бережливо 
ставитися до майна роботодавця і вживати заходів до запобі-
гання шкоді. 

У роботі слід звернути увагу на те, що за своєю сутніс-
тю матеріальна відповідальність близька до дисциплінарної, але 
разом з тим є самостійним  видом юридичної відповідальності. 
Необхідно визначити поняття і значення матеріальної відпові-
дальності у трудовому праві, її відмінність від цивільно-
правової майнової відповідальності. Охарактеризувати функції 
матеріальної відповідальності, особливо зазначити її правовід-
новлювальний характер. 

Підставою матеріальної відповідальності є трудове май-
нове правопорушення, елементи якого слід докладно розгляну-
ти. Окремо мають бути  розглянуті умови матеріальної відпові-
дальності: заподіяння прямої дійсної шкоди, протиправність 
поведінки працівника, вина, причинний зв’язок між заподіяною 
шкодою і діями працівника а також обставини, що унеможлив-
люють матеріальну відповідальність працівників, а саме: край-
ню необхідність і нормальний виробничо-господарський ризик. 

Далі необхідно розкрити види матеріальної відповідаль-
ності, вказати її межі. Також має бути докладно проаналізова-
ний порядок визначення розміру шкоди, чинники, які вплива-
ють на нього, способи покриття шкоди заподіяної працівником, 
обставини, що підлягають врахуванню при визначенні розміру 
відшкодування, строки притягнення працівників до матеріаль-
ної відповідальності та порядок покриття завданої шкоди.  
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Тема 19. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 
План 

 
1. Поняття охорони праці. 
2. Правове регулювання організації охорони праці на 

виробництві. 
3. Правовий статус служб з охорони праці підприємства. 
4. Навчання, інструктаж та перевірка знань працівників 

з питань охорони праці. 
5. Обов’язкові медичні огляди окремих категорій пра-

цівників. 
6. Розслідування й облік нещасних випадків, професій-

них захворювань і аварій на виробництві. 
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7. Спеціальні норми охорони праці жінок, неповнолітніх 
та інвалідів. 

8. Нагляд та контроль за додержанням законодавства 
про охорону праці, відповідальність за його порушення. 

 

Конституційне право громадян на охорону їх життя і 
здоров’я в процесі трудової діяльності підкреслює важливість 
існування і розвитку інституту охорони праці. Написання робо-
ти слід розпочати з визначення поняття охорони праці, її ролі та 
змісту.  

Оскільки гарантування безпечних умов праці, ліквідація 
професійних захворювань і виробничого травматизму, усунення 
шкідливих виробничих факторів є одним з головних завдань 
держави, то слід звернути увагу на основні принципи державної 
політики в галузі охорони праці. Визначити гарантії прав пра-
цівників на охорону праці під час укладення трудового догово-
ру та під час роботи.  

При дослідженні теми в роботі, звернути увагу на пра-
вове регулювання організації охорони праці на виробництві, 
охарактеризувати правовий статус служби охорони праці на пі-
дприємстві. Дослідити засади регулювання охорони праці у ко-
лективному договорі, угоді.  

Далі також потрібно окреслити умови організації на-
вчання, проходження інструктажу і перевірки знань працівників 
з питань охорони праці, порядок атестація робочих місць за 
умовами праці. 

Визначити засади обов’язковості проходження медич-
них оглядів окремих категорій працівників. Правові наслідки 
ухилення від медичного огляду та інструктажу. 

Важливе значення для попередження виробничого тра-
вматизму, покращення умов охорони праці на виробництві має 
правильна організація розслідування нещасних випадків, про-
фесійних захворювань і аварій на виробництві. Визначити осо-
бливості розслідування нещасних випадків невиробничого ха-
рактеру.  

Зазначте в роботі головні засади здійснення нагляду та 
контролю за додержанням законодавства про охорону праці, ві-
дповідальність за його порушення. 
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Тема 20. ТРУДОВІ СПОРИ 
 

План 
 

1. Поняття, види та причини трудових спорів. 
2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в 

комісіях по трудових спорах. 
3. Судовий порядок розгляду індивідуальних трудових 

спорів. 
4. Поняття, види та сторони колективних трудових спо-

рів (конфліктів). 
5. Порядок розгляду колективних трудових спорів (кон-

фліктів). 
6. Право на страйк. 
 
В процесі трудової діяльності суб’єктами трудового 

права можуть виникати і фактично виникають розбіжності з рі-
зних питань застосування законодавства про працю, встанов-
лення нових та зміни існуючих умов праці. Ці розбіжності ста-
ють трудовими спорами лише тоді, коли одна із сторін зверта-
ється до юрисдикційного органу з приводу поновлення пору-
шеного права. Студентам необхідно визначити  поняття  трудо-
вих спорів, їх види, розкрити причини їх виникнення.  При ви-
світленні питань плану необхідно дати класифікацію трудових 
спорів  трудових спорів за суб’єктами, змістом, характером і 
порядком розгляду.  

Студенти повинні розкрити порядок організації КТС,  
строк звернення до неї, порядок і строки розгляду трудових 
спорів у КТС, оскарження її рішень. Потрібно звернути увагу 
на порядок виконання рішень КТС.  

Особлива увага повинна бути приділена судовому по-
рядку розгляду індивідуальних трудових спорів, зокрема  таким 
питанням:  які спори можуть розглядатись у КТС, а які спори 
можуть розглядатись безпосередньо у судах без звернення до 
КТС. Студенти повинні висвітлити питання стосовно матеріа-
льну відповідальність  посадових осіб за порушення трудового 
законодавства. 
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В роботі слід визначити поняття колективних трудових 
спорів, їх предмет, сторони. Охарактеризувати  порядок мирних 
процедур розв’язання колективних трудових спорів. Підкресли-
ти правове положення незалежного посередника та Національ-
ної служби посередництва і примирення. 

Проаналізувати діяльність примирної комісії, її склад і 
компетенцію. Зазначити особливості утворення трудового арбі-
тражу, його склад і компетенцію.  

Особливо повинно бути досліджено право працівників 
на страйк і його обмеження. Надана правова характеристика ре-
алізацій права на страйк, а також визначенні гарантії та правове 
положення працівників у зв’язку з проведенням страйку. Увагу 
теж слід приділити відповідальності за порушення законодавст-
ва про колективні трудові спори. 
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У к л а д а ч і:  ЖЕРНАКОВ Володимир Володимирович, 
ЯРОШЕНКО Олег Миколайович, 

 ПРИЛИПКО Сергій Миколайович, 
 ВЄТУХОВА Ірина Анатоліївна, 
 НЕУМИВАЙЧЕНКО Надія Миколаївна, 
 ЮШКО  Алла Миронівна, 
 КРАВЦОВ Данило Маркович, 
 ЯКОВЛЄВ Олександр Анатолійович, 
 ЦЕСАРСЬКИЙ Фелікс Анатолійович, 
 РАДІОНОВА-ВОДЯНИЦЬКА Валентина Олександрівна 

 
             Відповідальний за випуск В.В. Жернаков 
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