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1. Теми практичних занять 

ТЕМА 3. Індивідуальний трудовий договір. Початок та припинення 

трудових правовідносин. 

Практичне заняття – 2 год. 

1. При укладенні трудового договору Хорольський прохав від директора 

фірми «Світ»: ознайомити його з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, встановити йому щомісячну премію, надати йому робочий стіл, 

грошові кошти на придбання необхідного інструменту, а директор, у свою 

чергу, пропонував встановити йому випробувальний термін шість місяців. 

Дайте правову оцінку діям сторін трудового договору. Відповідь аргументуйте. 

2. Під час укладення трудового контракту сторони погодили наступні 

умови: заробітна плата 2885 гривень; штраф за порушення працівником умов 

договору; дострокове припинення контракту в разі запізнення працівника на 

роботу більш як на 20 хвилин; повна матеріальна відповідальність працівника 

за ушкодження майна роботодавця з необережності; спори між працівником і 

роботодавцем вирішує примирна комісія; працівник має право на відпуску 40 

календарних днів; неможливість виконання працівником аналогічної роботи за 

сумісництвом. Дайте правову оцінку умов цього контракту. Відповідь 

аргументуйте. 

3. Водія автотранспортного підприємства № 10969 Стругача звільнено 

18 грудня за п. 2 ст. 40 КЗпП внаслідок невідповідності виконуваній роботі за 

станом здоров’я з виплатою двотижневої допомоги. У день звільнення й 

ознайомлення з наказом трудова книжка йому не була видана, направлена потім 

заказним листом, який він одержав тільки 30 березня. Стругач звернувся з 

позовом до суду про стягнення заробітної платні за час затримки видачі 

трудової книжки за три місяці у розмірі 12170 гривень. 

4. Фармацевт Семашко 05.04.2016 написав заяву про прийняття на 

роботу до аптеки № 17. Хоча він просив підписати договір у письмовій формі, 

директор відмовив у цьому, пояснивши, що це трудовим законодавством не 

передбачено як обов’язковість. Семашко 11.04.2016 розпочав працювати в 

аптеці. У цей день директор аптеки ознайомив його з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, посадовими обов’язками, визначив його робоче місце, 

забезпечив необхідними для роботи засобами, проінструктував з техніки 

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. При 

цьому жодні письмові записи не здійснювались. 15.04.2016 директор аптеки 

повідомив, що звільняє Семашка за порушення трудової дисципліни, оскільки 

той закрив аптеку на перерву не з 13:00 до 14:00, як це передбачено внутрішнім 

трудовим розпорядком та режимом роботи аптеки, а з 12:00 до 15:00. Як 

повинна бути розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

5. Неповнолітній учень вищого професійного училища Петрунь на 

період літніх канікул домовився працювати на заводі залізобетонних 

конструкцій. Заяву він не писав, оскільки не мав трудової книжки. Він 



працював вантажником бетонозмішувального цеху з 13.06.2016 до 27.06.2016, 

коли керівник цеху повідомив, що його «необхідно офіційно оформляти» на 

роботу та йому слід принести паспорт і бланк для трудової книжки. Наступного 

дня Петрунь приніс у відділ кадрів ці документи, але працівники відділу 

повідомили, що його відповідно до паспорту, його місце проживання в іншій 

області та він не має право працювати на їхньому заводі. Як повинна бути 

розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

Рекомендована література до теми 3 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1., 1.2.2., 1.2.9., 1.2.25., 1.2.27., 1.2.34., 1.2.43. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.1., 1.4.2., 1.4.4., 1.4.8., 1.4.12., 1.4.17, 1.4.21., 1.4.25., 

1.4.37, 1.4.40., 1.4.43., 1.4.44., 1.4.58. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.8., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.3., 2.3.19., 2.3.21., 2.3.22., 2.3.24. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.16., 2.4.24., 2.4.33., 2.4.34., 2.4.69., 

2.4.75., 2.4.112., 2.4.118., 2.4.125., 2.4.163., 2.4.123., 2.4.31., 2.4.153. 

ТЕМА 5. Робочий час та час відпочинку 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Працівницю Баранову прийнято за строковим трудовим договором на 

час відпустки працівниці Антоненко для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку. Через рік працівниця Баранова завагітніла, їй було надано 

відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а згодом, – відпустку для догляду 

за дитиною. Незабаром дитині працівниці Антоненко виповниться три роки. У 

телефонній розмові з інспектором відділу кадрів підприємства жінка 

повідомила про намір найближчим часом вийти на роботу. Як вирішити цю 

ситуацію? 

2. Божицька працює екскурсоводом у міській картинній галереї. Галерея 

відчинена для відвідування з 10 до 14 год. Директор встановив їй 8-годинний 

робочий день. Екскурсовод переконана, що це незаконно, та норма робочого 

дня для її професії не може складати 8 год. на день. Божицька звернулася за 

роз’ясненням до юриста. Яке роз’яснення має дати юрист? 

3. Ільчук працює керівником гуртка бальних танців у центрі дитячої та 

юнацької творчості. Його група брала участь у концерті, присвяченому 8 

Березня. Ільчук відмовився бути з групою, бо вважає, що цей час не є робочим, 

а тому не зараховується як відпрацьований. Вирішіть справу по суті. Яким є 

режим робочого часу для керівників творчих гуртків, студій і колективів? 



4. Сержант Хабібулін відпрацював один рік один місяць в органах 

внутрішніх справ і звільнився за власним бажанням. У відпустці він не 

перебував. Тому під час звільнення він звернувся до керівництва з вимогою 

щодо нарахування йому грошової компенсації за невикористану відпустку. 

Керівництво відмовило йому в цьому. Як потрібно вирішити дану ситуацію?  

5. Бородач працює охоронником магазину 8,5 років. На його утриманні 

та вихованні перебуває двоє дітей (відповідно 1997 та 1999 р.н.). За рішенням 

суду їх мати позбавлена батьківських прав. Бородач звернувся з проханням до 

роботодавця про надання йому додаткової оплачуваної відпустки як батькові, 

який виховує двох дітей до 15 років, та як одинокому батькові, який виховує 

двох дітей до 18 років. Роботодавець погодився надати відпустку, але лише за 

однієї підстави строком на 10 днів. Як потрібно вирішити дану ситуацію? Яка 

повинна бути тривалість відпустки за наявності двох підстав для її надання? Чи 

має право Бородач у разі звільнення на компенсацію за невикористання цих 

відпусток? 

6. У грудні на підприємстві затверджено графік відпусток на наступний 

рік, з урахуванням умов виробництва та інтересів працівників. За цим графіком 

працівники Леоненко та Михайлова мають йти у відпустку у серпні, однак вони 

просять надати відпустки у червні. З урахуванням інтересів виробництва 

директор погоджується на надання відпустки у червні працівнику Леоненку. 

Але відпустка працівниці Михайлової збігається у часі з відпусткою іншого 

працівника, який міг би виконувати роботу Михайлової. Оскільки відпустка 

Михайлової у червні визнана адміністрацією небажаною для підприємства, то 

директор відмовив їй у наданні відпустки у червні. Чи можна відмовити 

працівниці Михайловій в отриманні відпустки поза графіком? Як потрібно 

вирішити цю ситуацію? 

7. Мойсеєнко працює секретарем керівника відділу освіти міської ради. 

Увесь робочий час вона проводить за комп`ютером. Коли настав час Мойсеєнко 

піти на щорічну основну відпустку тривалістю 28 календарних днів, вона 

зажадала, аби їй надали 4 календарних днів за роботу з комп`ютером. Однак 

Мойсеєнко відмовили у цьому. Чи має право Мойсеєнко на щорічну відпустку 

тривалістю 28 календарних днів і чотири календарні дні за роботу на 

комп`ютері? 

Рекомендована література до теми 5 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.4., 1.2.7., 1.2.11., 1.2.19., 1.2.22., 

1.2.33., 1.2.40. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.4., 1.3.6. – 1.3.8., 1.3.20., 1.3.25., 1.3.39., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.16., 1.4.23., 1.4.36., 1.4.49., 1.4.58. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 



6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.8., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.11., 2.3.18, 2.3.33. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.20., 2.4.22., 2.4.27., 2.4.32., 2.4.59., 

2.4.86., 2.4.90., 2.4.96., 2.4.103., 2.4.111., 2.4.114., 2.4.115., 2.4.119., 2.4.124., 

2.4.130., 2.4.133. 

ТЕМА 8. Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність працівників. 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Працівника заводу Петрова було притягнуто до кримінальної 

відповідальності через вчинення крадіжки та йому було призначено покарання 

у вигляді виправних робіт. На наступний день директор заводу припинив з 

працівником трудовий договір з мотивів вчинення ним злочину та засудження 

до виправних робіт. Дайте правову оцінку дій директора.  

2. Директор при прийнятті на роботу Саратова в трудовому контракті 

передбачив, що у випадку порушення Саратовим трудової дисципліни до нього 

можуть бути застосовані такі міри покарання, як: догана, штраф, переведення 

на нижчеоплачувану роботу. Чи правомірне встановлення таких умов? 

Відповідь аргументуйте.  

3. Працівниця хладокомбінату Ломова протягом року мала 14 днів 

прогулів. Згідно графіку відпусток і заяві Ломової директор комбінату видав 

наказ про надання їй щорічної відпустки у розмірі 10 календарних днів (за 

родом праці їй має надаватися відпустка у розмірі 24 дні). Відпусткою якої 

тривалості могла користуватися Ломова у зв’язку з здійснюваними прогулами? 

Яким нормативним актом передбачений залік днів прогулу за рахунок 

відпустки? 

4. Під час укладення трудового контракту сторони погодили наступні 

умови: заробітна плата 2885 гривень; штраф за порушення працівником умов 

договору; дострокове припинення контракту в разі запізнення працівника на 

роботу більш як на 30 хвилин; повна матеріальна відповідальність працівника 

за ушкодження майна роботодавця; спори між працівником і роботодавцем 

вирішує примирна комісія; працівник має право на відпуску 40 календарних 

днів; неможливість виконання працівником аналогічної роботи за 

сумісництвом. Дайте правову оцінку умов цього контракту. Відповідь 

аргументуйте.  

Рекомендована література до теми 8 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 



2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.2. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.13., 1.4.31., 1.4.39., 1.4.51., 1.4.52. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.8., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.27., 2.3.35., 2.3.40. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.2., 2.4.3., 2.4.5., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.14., 

2.4.21., 2.4.26., 2.4.30., 2.4.43., 2.4.54., 2.4.55., 2.4.73., 2.4.83., 2.4.98., 2.4.99., 

2.4.100., 2.4.109., 2.4.113., 2.4.116., 2.4.117., 2.4.134., 2.4.139., 2.4.142., 

2.4.149. 

ТЕМА 10. Охорона праці працівників на виробництві. Нагляд та контроль 

за додержанням законодавства про працю. 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Спеціаліст служби охорони праці Зеленопільського хімічного 

комбінату Нефедов 22.07.2016 о 15:30 під час перевірки цеху № 10 виявив 

дефекти на цистерні з азотною кислотою. Він негайно видав начальникові цеху 

Краснянському припис щодо усунення виявленого недоліку. 25.07.2016 о 8:10 

він знову перевірив цех № 10 та виявив, що недоліки, які створюють загрозу 

життю та здоров'ю працюючих, не усунені. Начальник цеху Краснянський 

пояснив, що протягом вихідних днів не зміг усунути пошкодження цистерни з 

азотною кислотою, а відмова від її функціонування призведе до зупинки усього 

цеху. О 9:00 Нефедов видав припис директорові заводу на призупинення 

виробництва у цеху № 10, обґрунтовуючи це тим, що керівництво цеху 

протягом трьох робочих днів не усунуло виявлені недоліки. Як повинна бути 

розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

2. Спеціаліст служби охорони праці Борисфенського національного 

університету Лещенко 21.03.2016 провела первинний інструктаж з питань 

охорони праці новопризначеного професора Саркісяна та надала йому 

Інструкцію з охорони праці, затверджену керівництвом університету. 

24.03.2016 о 15:00 вона перевіряла знання з вимог охорони праці у Саркісяна та 

виявила, що він не знає основних положень інструкції. У зв’язку з цим вона 

винесла припис професору Саркісяну, що він відстороняється від роботи, поки 

не засвідчить належний рівень знань з охорони праці. Професор Саркісян 

24.03.2016 о 15:15 не прийшов проводити лекцію, внаслідок чого завідувач 

кафедри доручив проведення службового розслідування за фактом прогулу 

професора Саркісяна та одночасно скасував припис спеціаліста служби 

охорони праці. Як повинна бути розв’язана ця ситуація з юридичної точки 

зору? 

3. 22.03.2016 представник комісії з питань охорони праці Горшковського 

хлібозаводу Байдалова зі слів робочого Горбенка встановила, що склад № 3 



після зими знаходиться в аварійному стані та створює загрозу для життя та 

здоров’я вантажників. Враховуючи це, вона 24.03.2016 видала припис 

начальникові складу № 3 про зупинення роботи складу. Як повинна бути 

розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

4. 15.08.2016 шахтарю шахти «Христофорівська» Караванову дали наряд 

відпрацювати на шахтній дільниці № 13, але він знав, що на цю дільницю не 

люблять ходити старожили шахти. Отримавши наряд, він запитав у колег, чому 

шахтарі уникають отримання відповідного наряду. Один з них розповів, що на 

цій дільниці живе нечиста сила, інший повідомив, що на цій дільниці минулого 

тижня був травмований інший працівник, третій розповів, що досі не усунено 

недоліки, що призвели до останнього нещасного випадку на цій дільниці, а за 

словами четвертого, на дільниці пошкоджене світове обладнання. Враховуючи 

це, Караванов вирішив відмовитись від наряду та пішов працювати разом з 

іншими на дільницю № 12. Наприкінці робочої зміни про це дізнався його 

безпосередній керівник Дубас, який повідомив, що Караванов необґрунтовано 

відмовився від наряду та йому буде зараховано прогул за цей день. Як повинна 

бути розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

5. Шахтар Караванов протягом останнього місяця п’ять разів відмовлявся 

від наряду на шахтну дільницю № 13у зв’язку з недотриманням керівництвом 

шахти «Христофорівська» вимог колективного договору в частині створення 

безпечних умов праці, зокрема, забезпечення належного світового обладнання 

на підземних дільницях шахти. Після цього він зажадав звільнення за власним 

бажанням та виплати вихідної допомоги в розмірі шестимісячного заробітку. 

Але адміністрація шахти відмовила у задоволенні заяви про звільнення, у 

наданні вихідної допомоги та зажадала відпрацювання протягом наступних 

двох тижнів. Як повинна бути розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

6. Шахтар Караванов працевлаштувався на шахту «Антрацитівська» та у 

перший же день роботи зажадав від начальника дільниці на все обладнання 

дільниці пред’явити сертифікати, що засвідчують їхню безпеку. Начальник 

дільниці Штовх заявив, що з цими сертифікатами він повинен був 

ознайомитись раніше та відмовив у їхньому пред’явленні. Караванов зажадав 

звільнення за власним бажанням та виплати вихідної допомоги в розмірі 

шестимісячного заробітку, повідомивши, що машини, механізми, устаткування, 

транспортні засоби та технологічні процеси, що впроваджуються у 

виробництво, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку для життя та 

здоров'я людей. Керівництво шахти відмовило у наданні вихідної допомоги та 

зажадало відпрацювання протягом наступних двох тижнів. Як повинна бути 

розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

7. З шахтарем Каравановим на шахті «Катерининська» відбувся нещасний 

випадок, який призвів до втрати професійної працездатності. За медичним 

висновком йому рекомендовано легку роботу на поверхні. Він звернувся до 

адміністрації шахти з заявою, у якій вимагав забезпечити його навчання, 

перекваліфікацію, подальше працевлаштування відповідно до медичних 



рекомендацій, а також збереження попереднього місця роботи та середньої 

заробітної плати на весь період до відновлення працездатності. Адміністрація 

шахти відмовила в задоволенні вимог, обґрунтовуючи тим, що відшкодування 

шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі 

смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування України. Як 

повинна бути розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

Рекомендована література до теми 10 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1., 1.2.2., 1.2.13., 1.2.15., 1.2.16., 1.2.17., 

1.2.18., 1.2.20., 1.2.24., 1.2.28., 1.2.30., 1.2.31., 1.2.35., 1.2.38., 1.2.41., 1.2.42., 

1.2.44., 1.2.46., 1.2.48. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.9., 1.3.10., 1.3.18, 1.3.30., 1.3.38., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.7., 1.4.9., 1.4.10., 1.4.24., 1.4.38. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.8., 2.2.10., 2.2.11., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.1., 2.3.29. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.25., 2.4.29., 2.4.38., 2.4.68., 2.4.87., 

2.4.122., 2.4.136., 2.4.140. 

ТЕМА 13. Службово-трудові правовідносини працівників Національної 

поліції 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Громадянин України Шемет, 1996 р.н., має базову загальну середню 

освіту, пройшов строкову службу у ЗС України, не судимий, володіє 

українською мовою, у липні 2016 р. під час проходження військово-лікарняної 

комісії захворів грипом, що вплинуло на її результати. Чи може він оскаржити 

її результати та поступити на службу в Національну поліцію? Як може бути 

вирішена ця ситуація? 

2. Громадянка Машкіна оформлювалась на роботу до лав Національної 

поліції, але було встановлено, що вона мала судимість за ДТП, в ході якого 

загинула людина, проте судимість на цей час була погашена. Начальник 

територіального органу Національної поліції запропонував прийняту Машкіну 

на роботу, встановивши їй іспитовий строк тривалістю в один рік, але вона 

наполягала, що це суперечить чинному законодавству про працю. Як може бути 

вирішена ця ситуація? 



3. Громадянин України Мороз відповідає загальним умовам вступу на 

службу в поліцію, має диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за 

спеціальністю «Правознавство» Одеської юридичної академії, понад 5 років 

працював юристом ЗАТ «Розетка». Чи може він претендувати на посаду 

начальника Хрустальненського міського відділу Національної поліції? 

4. Громадянин Коровін у листопаді 2015 р. вперше був прийнятий на 

службу в Національну поліцію на посаду поліцейського роти конвойної служби 

з укладенням контракту строком на два роки. У грудні 2016 р. він дізнався у 

працівників відділу кадрового забезпечення, що контракт з ним продовжено не 

буде. Він збирається оскаржити таке рішення керівництва територіального 

органу Національної поліції до суду. Яку юридичну консультацію Ви би могли 

йому надати? 

5. Підполковник поліції Лазько погодив з начальником сектору карного 

розшуку Дніпрослов’янського районного відділу Національної поліції рапорт 

про свій перевід в порядку просування по службі на посаду заступника 

начальника сектору карного розшуку та здав свої справи за попередньою 

посадою начальника відділення карного розшуку Жовтоводського міського 

відділу Національної поліції. У цей момент він дізнався, що начальник 

Дніпрослов’янського районного відділу оголосив конкурс на вакантну посаду 

заступника начальника сектору карного розшуку та на неї претендує декілька 

кандидатів. Чи міг начальник Дніпрослов’янського районного відділу оголосив 

конкурс на вакантну посаду заступника начальника сектору карного розшуку? 

Чи може Лазько оспорити це рішення? Чи може Лазько повернутись до 

попередньої посади? 

6. Прочитайте оголошення про вакантну посаду в поліції та про 

проведення конкурсу. Чи не порушено в ньому встановлені вимоги? 

«Дніпрослов’янський районний відділ Національної поліції 20 серпня 2016 р. 

оголошує конкурс заступника начальника сектору карного розшуку. 

Призначення на посаду здійснюється безстроково. На посаду можуть 

претендувати працівник Національної поліції, який має повну вищу юридичну 

освіту, має стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років, має досвід 

роботи на керівних посадах не менше одного року. Прийом документів 

триватиме до 1 жовтня 2016 р.» 

7. Громадянин Попов проходив оформлення для служби в 

Катерининському районному відділі Національної поліції. Служба кадрового 



забезпечення встановила відповідність кандидата висунутим вимогам. Він 

склав професійний тест на 44 бали, тест на загальні здібності та навички на 32 

бали, під час тесту особистісних характеристик (психологічного тесту) виявив 

невисокий рівень стресостійкості та високий рівень фізичної підготовки. Під 

час співбесіди поліцейська комісія наголосила на невисокому рівні 

стресостійкості кандидата та відмовила йому в прийомі до лав Національної 

поліції. Він оскаржив прийняте рішення, зазначивши, що відповідно до 

законодавства, результати психологічного тесту не впливають на його рейтинг 

та мають рекомендаційний характер. Яку юридичну консультацію Ви би могли 

йому надати? 

Рекомендована література до теми 13 (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.2. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.15., 1.3.36., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.22., 1.4.29. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.9., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.8., 2.3.9. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.12., 2.4.40., 2.4.44., 2.4.52., 2.4.60., 

2.4.61., 2.4.62., 2.4.63., 2.4.64., 2.4.66., 2.4.70., 2.4.71., 2.4.72., 2.4.105., 

2.4.107., 2.4.120., 2.4.150., 2.4.154. 

ТЕМА 15. Службовий час і час відпочинку працівників Національної 

поліції 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Поліцейський Шевчук 10 березня 2016 р. повідомив начальника 

територіального відділу про бажання звільнитись 1 квітня 2016 р. за власним 

бажанням. У своїй резолюції начальник відділу встановив час відпрацювання 

до 10 червня 2016 р. Шевчук з цим не погодився та перестав виходити на 

роботу з 1 квітня 2016 р. У телефонній розмові з представником відділу 

кадрового забезпечення, яка відбулась 5 квітня, він повідомив, що з 4 квітня він 

захворів та перебуває на лікарняному. 4 травня 2016 р. він отримав в лікарні 

МВС листок тимчасової непрацездатності та приніс його до відділу кадрового 

забезпечення, де зажадав видачі трудової книжки. Але трудову книжку йому 

видали лише 15 травня, в якій було зазначено, що 5 травня 2016 р. він 



звільнений за прогул. Надайте юридичну консультацію про можливості 

розв’язання спори. 

2. Під час позачергової атестації майора Козельчука, який мав найгірші 

показники службової діяльності у відділі, атестаційна комісія виявила його 

незадовільні знання нормативної бази та вирішила понизити його у 

спеціальному званні. Під час службового розслідування за цим фактом 

встановлено, що чергове звання майору йому було присвоєно із порушенням. 

Відповідно, наказом ГУМВС Козельчука понизили у званні до старшого 

лейтенанта. Козельчук оскаржив це рішення до міністра внутрішніх справ та до 

суду. Як повинна бути вирішена ця справа? 

3. Профком поліцейських Нижньодніпрянського територіального 

відділу поліції вирішив оскаржити в трудовому арбітражі систематичне 

залучення поліцейських до роботи в понадурочний час. У підготовленому 

проекті звернення вони зазначили, що поліцейські принаймні два дні на 

тиждень вимушені працювати по 10 годин в день, при цьому наказ про 

залучення на понадурочні роботи не видається; відповідна тривалість робочого 

дня в табелі виходів не зазначається; подвійна виплата заробітної плати не 

здійснюється. Крім того, існує гнучкий графік залучення поліцейських до 

роботи у вихідні дні, які також не оплачуються у подвійному розмірі. Надайте 

юридичну консультацію з цих питань. 

4. Доцент кафедри фізичної та вогневої підготовки Академії 

внутрішніх справ підполковник поліції Архипов 1 та 9 травня 2016 р. був 

залучений до охорони публічного порядку під час державних свят. 15 червня 

2016 р. він звернувся до керівництва Академії внутрішніх справ з рапортом про 

надання з 20 червня 2016 р. чергової відпустки. У рапорті він просив приєднати 

до відпустки два додаткових дні в порядку компенсації за залучення до охорони 

публічного порядку у святкові дні або про компенсацію цих днів грошовим 

утриманням у подвійному розмірі. Керівництво навчального закладу відмовило 

у задоволенні рапорту, оскільки за перепрацювання атестованому науково-

педагогічному складу надається премія. Як повинна бути розв’язана ця ситуація 

з юридичної точки зору? 

5. Капітан поліції Терещук 30 січня підлягає черговій атестації. 20 

січня він дізнався про персональний склад атестаційної комісії та встановив, що 

до неї входить громадянин Линьов, проти якого він кілька років тому 

порушував кримінальну справу. У зв’язку з цим Терещук негайно письмово 

заявив начальникові Головного управління Національної поліції про відвід 

Линьова як члена атестаційної комісії. Але той у відповіді повідомив, що відвід 

має бути вмотивований і він, хоч и призначив Линьова як члена атестаційної 



комісії, не має права виключити його з її складу. Як повинна бути розв’язана ця 

ситуація з юридичної точки зору? 

6. Заступник начальника Шевченківського районного відділу 

Національної поліції майор поліції Бутенко погодив з керівництвом Головного 

управління Національної поліції рапорт про просування на посаду начальника 

Шевченківського районного відділу. Для цього була призначена позачергова 

атестація, за результатами якої він отримав висновок атестаційної комісії про 

те, що займаній посаді він не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу 

посаду через службову невідповідність. Це рішення він вирішив оскаржити в 

Шевченківському районному суді в порядку цивільного судочинства. Він 

вважає, що його права були порушені, оскільки: 1) його атестацій була 

призначена незаконно, оскільки заміщення зазначеної посади здійснюється без 

проведення конкурсу, 2) від свого безпосереднього керівництва він отримав 

атестаційний лист з позитивними оцінками та висновком, що займаній посаді 

він відповідає та заслуговує призначення на вищу посаду, 3) він отримав 

позитивні оцінки з усіх видів тестування; 4) від проходження перевірки на 

«Поліграфі» він відмовився, оскільки має на це право. Як повинна бути 

розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

7. Сержант поліції Клівцевич оскаржив начальникові Шевченківського 

районного відділу Національної поліції рішення атестаційної комісії, що він не 

відповідає займаній посаді поліцейського роти патрульно-постової служби. У 

заяві він зазначив, що своєчасно не був попереджений про проходження 

атестування та замість нього атестування проходив лейтенант поліції Сурський. 

Як повинна бути розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

Рекомендована література до теми 15 (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.2. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.15., 1.3.16., 1.3.36., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.1., 1.4.14., 1.4.15., 1.4.22., 1.4.29. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.9., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.8., 2.3.9., 2.3.36. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.12., 2.4.13., 2.4.23., 2.4.41., 2.4.44., 

2.4.45., 2.4.46., 2.4.52., 2.4.57., 2.4.40., 2.4.44., 2.4.52., 2.4.60., 2.4.61., 2.4.62., 

2.4.63., 2.4.64., 2.4.66., 2.4.70., 2.4.71., 2.4.72., 2.4.105., 2.4.107., 2.4.120., 

2.4.150., 2.4.154. 



ТЕМА 16. Грошове забезпечення працівників Національної поліції 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Під час перевірки дотримання фінансової дисципліни у Боковському 

районному відділі Національної поліції встановлено, що 1 червня 2016 р. 

десятьом працівникам відділу надано грошове забезпечення за червень та за 

липень 2016 р. в якості позитивного дисциплінарного впливу, трьом 

працівникам не надано надбавку за вислугу років в якості дисциплінарного 

стягнення, двом працівникам відділу надано матеріальну допомогу на 

оздоровлення другий раз за рік. Надайте юридичну консультацію з цих питань 

– чи мали місце порушення законодавства. 

2. Капітан поліції Пилипенко працює слідчим Платовського районного 

відділу Національної поліції з серпня 2011 р. Нарахуйте його грошове 

утримання у вересні 2016 р. 

3. Підполковник поліції Фещух працює начальником відділу карного 

розшуку Платовського районного відділу Національної поліції. В ОВС – з січня 

1997 р. Нарахуйте його грошове утримання у вересні 2016 р. 

4. Майор поліції Шевченко з 1 березня 2016 р. розпочав виконувати 

обов’язки старшого викладача Університету внутрішніх справ, переводячись на 

відповідну посаду з посади начальника штабу Княгининського районного 

відділу поліції. 15 травня 2016 р. його було призначено на посаду старшого 

викладача Університету. Нарахуйте його грошове утримання з березня до 

червня 2016 р. 

5. Державна служба статистики України 10.12.2016 р. опублікувала 

індекс споживчих цін за листопад 2016 р., відповідно до якого, індекс 

становитиме 106%. Оперуповноважений Короненко вважає, що його посадовий 

оклад, починаючи з жовтня 2016 р. повинен зрости на 106% і звернувся з 

відповідною вимогою до бухгалтерії. Надайте йому юридичну консультацію з 

цих питань, та у разі зміни, нарахуйте його оновлене грошове утримання. 

Рекомендована література до теми 16 (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.2. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.15., 1.3.36., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.3., 1.4.22., 1.4.29., 1.4.32., 1.4.45. 



5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.9., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.8., 2.3.9., 2.3.37. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.12., 2.4.40., 2.4.44., 2.4.52., 2.4.60., 

2.4.61., 2.4.62., 2.4.63., 2.4.64., 2.4.66., 2.4.70., 2.4.71., 2.4.72., 2.4.78., 2.4.82., 

2.4.105., 2.4.107., 2.4.120., 2.4.150., 2.4.154. 

ТЕМА 17. Охорона та дисципліна праці працівників Національної поліції 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Сержант поліції Свирид розпочав роботу у відділенні Ізолятору 

тимчасового тримання Калачанського міського управління Національної поліції 

у лютому 2016 р. У березні 2016 р. він дізнався, що в окремих камерах ІТТ 

майже постійно утримуються особи з захворюванням на туберкульоз, у тому 

числі відкритої форми. Після цього він зажадав звільнення за власним 

бажанням та виплати вихідної допомоги в розмірі тримісячного заробітку. Але 

керівництво Головного управління Національної поліції в області відмовило у 

задоволенні рапорту про звільнення, у наданні вихідної допомоги та зажадало 

відпрацювання протягом наступних трьох місяців. Як повинна бути розв’язана 

ця ситуація з юридичної точки зору? 

2. Спеціаліст служби охорони праці Зеленопільського міського 

управління Національної поліції Нефедов 22.07.2016 о 15:30 під час перевірки 

чергової частини виявив 20 бойових гранат РГД-6, вилучених як речові докази 

по кримінальній справі, які зберігались в залі чергового внаслідок відсутності 

місця у кімнаті зберігання зброї. Він негайно видав начальникові чергової 

частини Краснянському припис щодо усунення виявленого недоліку. 

25.07.2016 о 8:10 він знову перевірив чергову частину та виявив, що недоліки, 

які створюють загрозу життю та здоров'ю поліцейських, не усунені. Начальник 

чергової частини Краснянський пояснив, що протягом вихідних днів не зміг 

здати речові докази до чергової частини Головного управління Національної 

поліції в області, а відмова від її функціонування чергової частини призведе до 

зупинки усього міського управління. О 9:00 цього ж дня Нефедов видав припис 

начальникові Зеленопільського міського управління на припинення 

функціонування чергової частини, обґрунтовуючи це тим, що керівництво 

чергової частини протягом трьох робочих днів не усунуло виявлені недоліки. 

Як повинна бути розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 



3. Спеціаліст служби охорони праці Університету внутрішніх справ 

Лещенко 21.03.2016 провела первинний інструктаж з питань охорони праці 

новопризначеного професора полковника поліції Саркісяна та надала йому 

Інструкцію з охорони праці, затверджену керівництвом університету. 

24.03.2016 о 15:00 Лещенко перевірила знання з вимог охорони праці у 

Саркісяна та виявила, що він не знає основних положень зазначеної інструкції. 

У зв’язку з цим вона винесла припис професору Саркісяну, що він 

відстороняється від роботи, поки не засвідчить належний рівень знань з 

охорони праці. Професор Саркісян 24.03.2016 о 15:15 не прийшов проводити 

лекцію, внаслідок чого завідувач кафедри доручив проведення службового 

розслідування за фактом прогулу професора Саркісяна та одночасно скасував 

припис спеціаліста служби охорони праці. Як повинна бути розв’язана ця 

ситуація з юридичної точки зору? 

4. 15.08.2016 поліцейський патрульно-постової служби 

Христофорівського районного відділу Національної поліції Караванов отримав 

наряд на чергування з 20:00 до 8:00 наступного дня на Трипільській станції 

технічного обслуговування, з якою було укладено відповідний договір на 

надання охоронних послуг. Але з щоденних оперативних орієнтувань він знав, 

що Трипільська СТО знаходиться на тривалій відстані від маршрутів 

патрульно-постової служби та за останні два місяці на неї двічі було вчинено 

розбійний напад у нічний час. Тому він запросив посилити його пост ще одним 

працівником ППС та надати їм важкі бронежилети. Але керівництво роти ППС 

та чергової частини відмовило йому у цьому. Враховуючи це, Караванов 

вирішив відмовитись від наряду та посилив маршрут № 1. Наприкінці 

службової зміни про це дізнався його безпосередній керівник Дубас, який 

повідомив, що Караванов необґрунтовано відмовився від наряду та йому буде 

зараховано прогул за цей день. Як повинна бути розв’язана ця ситуація з 

юридичної точки зору? 

5. Поліцейський патрульно-постової служби Христофорівського 

районного відділу Національної поліції Караванов протягом останнього місяця 

п’ять разів відмовлявся від наряду на Трипільську станцію технічного 

обслуговування у зв’язку з незабезпеченням його засобами індивідуального 

захисту, у той час як на цю станцію за останні два місяці двічі у нічний час було 

вчинено розбійний напад. Після цього він зажадав звільнення за власним 

бажанням та виплати вихідної допомоги в розмірі шестимісячного заробітку. 



Але керівництво Головного управління Національної поліції в області 

відмовило у задоволенні рапорту про звільнення, у наданні вихідної допомоги 

та зажадало відпрацювання протягом наступних трьох місяців. Як повинна бути 

розв’язана ця ситуація з юридичної точки зору? 

Рекомендована література до теми 17 (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.2. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.15., 1.3.36., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.22., 1.4.29. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.11., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.9., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.8., 2.3.9. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.12., 2.4.40., 2.4.44., 2.4.52., 2.4.60., 

2.4.61., 2.4.62., 2.4.63., 2.4.64., 2.4.66., 2.4.70., 2.4.71., 2.4.72., 2.4.79., 2.4.85., 

2.4.105., 2.4.107., 2.4.120., 2.4.129., 2.4.150., 2.4.154. 



2. Теми семінарських занять 

ТЕМА 1. Поняття, функції та система трудового права. Наука та джерела 

трудового права. 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та задачі трудового права. 

2. Система трудового права. 

3. Загальні та галузеві принципи трудового права. 

4. Поняття та види джерел трудового права. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: трудове 

право, предмет права, принципи права, трудова правоздатність, трудова 

дієздатність. 

Рекомендована література до теми 1 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.5., 1.2.6. 

3. Закони України: 1.3.11. 

4. Підзаконні акти: 1.4.57. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1. – 2.2.8., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.5., 2.3.7., 2.3.13., 2.3.16., 2.3.17., 

2.3.28., 2.3.30., 2.3.34., 2.3.38. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.7., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.17., 

2.4.42., 2.4.50., 2.4.53., 2.4.58., 2.4.67., 2.4.80., 2.4.81., 2.4.92., 2.4.93., 2.4.94., 

2.4.95., 2.4.97., 2.4.101., 2.4.104., 2.4.128., 2.4.135., 2.4.137., 2.4.138., 2.4.143., 

2.4.144., 2.4.145., 2.4.146., 2.4.147., 2.4.155., 2.4.156., 2.4.157., 2.4.158., 2.4.159., 

2.4.160., 2.4.161., 2.4.162., 2.3.4. 

ТЕМА 2. Поняття, склад та види трудових правовідносин. Суб’єкти 

трудового права. 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та склад трудових правовідносин. 

2. Класифікація трудових правовідносин. 



3. Юридичні факти, що породжують, змінюють, припиняють трудові 

правовідносини. 

4. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

трудові правовідносини, об’єкт трудових правовідносин, зміст трудових 

правовідносин, суб’єкт трудового права, профспілки, трудовий колектив, 

працівник, роботодавець. 

Рекомендована література до теми 2 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. 

3. Закони України: 1.3.32. 

4. Підзаконні акти: 1.4.15. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.8., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.12. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.12., 2.4.40., 2.4.60., 2.4.61., 2.4.62., 

2.4.63., 2.4.64., 2.4.66., 2.4.70., 2.4.71., 2.4.105., 2.4.107., 2.4.120., 2.4.150., 

2.4.154. 

ТЕМА 5. Соціальне партнерство у галузі праці. Колективні договори, 

угоди та порядок їхнього укладання. 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Поняття та зміст соціального партнерства; його правові засади. 

2. Поняття колективного договору та колективної угоди. Види колективних 

угод. 

3. Порядок укладення колективного договору. 

4. Контроль за виконанням умов колективного договору та відповідальність 

сторін. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

соціальне партнерство, колективний договір, колективна угода, колективні 

переговори. 

Рекомендована література до теми 5 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни):: 



1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.4., 1.2.7., 1.2.11., 1.2.19., 1.2.22., 

1.2.33., 1.2.40. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.4., 1.3.6. – 1.3.8., 1.3.19., 1.3.20., 1.3.25., 1.3.39., 

1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.16., 1.4.23., 1.4.36., 1.4.49., 1.4.58. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.8., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.11., 2.3.18, 2.3.33. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.20., 2.4.22., 2.4.27., 2.4.32., 2.4.59., 

2.4.86., 2.4.90., 2.4.96., 2.4.103., 2.4.111., 2.4.114., 2.4.115., 2.4.119., 2.4.124., 

2.4.130., 2.4.133. 

ТЕМА 7. Оплата праці. 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Поняття та структура заробітної плати, її регулювання. 

2. Системи розрахунку праці: почасова, відрядна. 

3. Поняття мінімальної зарплати та індексація зарплати. 

4. Гарантійні виплати та доплати. Компенсаційні виплати та їхні види. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

заробітна плата, тарифні сітки, тарифні ставки, премії, індексація заробітної 

плати, гарантійні виплати, доплати, компенсаційні виплати. 

Рекомендована література до теми 7 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1., 1.2.2., 1.2.21., 1.2.23., 1.2.47. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.3., 1.3.22., 1.3.23., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.6., 1.4.11., 1.4.19., 1.4.27., 1.4.28, 1.4.30., 1.4.33. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.8., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.17. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.39., 2.4.106. 



ТЕМА 12. Соціальне забезпечення працівників: соціальне страхування та 

пенсійне забезпечення – 2 години. 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Поняття та види соціального страхування. 

2. Поняття, система, види джерел та основні принципи пенсійного 

забезпечення. Пенсія за інвалідністю – чи залежить від стажу, зарплати? 

3. Поняття “трудовий стаж”, його види і значення в пенсійному праві. 

Загальний трудовий стаж. Безперервний трудовий стаж роботи. Спеціальний 

трудовий стаж. Професійний боксер – стаж? 

4. Поняття та види пенсій. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:: 

соціальне страхування, пенсійне право, трудові пенсії, соціальна допомога, 

соціальне забезпечення, трудовий стаж. 

Рекомендована література до теми 12 (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1., 1.2.2., 1.2.8., 1.2.45., 1.2.49. – 1.2.4.51. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.14., 1.3.17., 1.3.18, 1.3.19., 1.3.21., 1.3.24., 1.3.26., 

1.3.27., 1.3.28., 1.3.29., 1.3.31., 1.3.33., 1.3.34., 1.3.35., 1.3.37., 1.3.40. – 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.5., 1.4.20. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.12. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.8., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.26., 2.3.41. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.91., 2.4.151. 

ТЕМА 14. Проходження служби у Національній поліції. 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

1. Поняття проходження служби в  поліції та його аспекти (стадії). 

2. Прийом на службу в Національну поліцію. Статус поліцейських комісій. 

3. Строк та граничний вік служби в поліції. 

4. Атестація поліцейських. Статус атестаційних комісій. 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

соціальний захист, соціальне забезпечення, спеціальний трудовий стаж, 

соціальні пільги та переваги працівників Національної поліції, соціальне 

страхування працівників Національної поліції. 

Рекомендована література до теми 14 (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.2. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.15., 1.3.16., 1.3.36., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.1., 1.4.14., 1.4.15., 1.4.22., 1.4.29. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.9., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.8., 2.3.9. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.12., 2.4.13., 2.4.41., 2.4.45., 2.4.46., 

2.4.57., 2.4.40., 2.4.44., 2.4.52., 2.4.60., 2.4.61., 2.4.62., 2.4.63., 2.4.64., 2.4.66., 

2.4.70., 2.4.71., 2.4.72., 2.4.105., 2.4.107., 2.4.120., 2.4.150., 2.4.154. 

ТЕМА 15. Службовий час і час відпочинку працівників Національної 

поліції 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та види робочого часу. Поняття службового часу. 

2. Ненормований робочий час та особливі умови служби працівників 

Національної поліції. 

3. Особливості залучення працівників Національної поліції до понадурочних 

робіт, робіт у вихідні та святкові дні, до нічних робіт. 

4. Поняття та види часу відпочинку. Поняття відпусток, їх види та порядок 

надання поліцейським. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

службовий час, час відпочинку поліцейського, особливі умови служби, чергова 

відпустка. 

Рекомендована література до теми 15 (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.2. 



3. Закони України: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.15., 1.3.16., 1.3.36., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.1., 1.4.14., 1.4.15., 1.4.22., 1.4.29. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.9., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.8., 2.3.9., 2.3.36. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.12., 2.4.13., 2.4.23., 2.4.40., 2.4.41., 

2.4.44., 2.4.45., 2.4.46., 2.4.52., 2.4.57., 2.4.60., 2.4.61., 2.4.62., 2.4.63., 2.4.64., 

2.4.66., 2.4.70., 2.4.71., 2.4.72., 2.4.105., 2.4.107., 2.4.120., 2.4.150., 2.4.154. 

ТЕМА 18. Соціальне та пенсійне забезпечення працівників Національної 

поліції 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

1. Соціальне страхування працівників Національної поліції. 

2. Спеціальний трудовий стаж та пенсійне забезпечення працівників 

Національної поліції.  

3. Соціальні пільги та переваги, встановлені для працівників Національної 

поліції. 

4. Пенсійне забезпечення поліцейських. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

соціальний захист, соціальне забезпечення, спеціальний трудовий стаж, 

соціальні пільги та переваги працівників Національної поліції, соціальне 

страхування працівників Національної поліції. 

Рекомендована література до теми 18 (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Акти міжнародного права: 1.2.1. – 1.2.2. 

3. Закони України: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.15., 1.3.36., 1.3.42. 

4. Підзаконні акти: 1.4.3., 1.4.22., 1.4.29., 1.4.32., 1.4.34., 1.4.35., 1.4.45. 

5. Підручники: 2.1.1. – 2.1.2., 2.1.4. – 2.1.10., 2.1.13. – 2.1.14. 

6. Посібники: 2.2.1., 2.2.3. – 2.2.9., 2.2.14. 

7. Монографії та наукові видання: 2.3.8., 2.3.9., 2.3.37. 

8. Публікації в науковій періодиці: 2.4.1., 2.4.12., 2.4.40., 2.4.44., 2.4.48., 2.4.49., 

2.4.52., 2.4.60., 2.4.61., 2.4.62., 2.4.63., 2.4.64., 2.4.66., 2.4.70., 2.4.71., 2.4.72., 

2.4.78., 2.4.82., 2.4.105., 2.4.107., 2.4.120., 2.4.150., 2.4.154. 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів вищої освіти 

на практичних і семінарських заняттях 
Б
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И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі на рівні 

критичного мислення; на високому рівні сформовані необхідні практичні 

навички та вміння; забезпечена інтеграція знань з уміннями та 

навичками; виконано повний обсяг контрольних завдань та запитань з 

теми. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність в ході фронтального опитування, дискусій, виконанні 

рольових завдань тощо. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтується на системному знанні чинного законодавства, теорії 

та правозастосовної практики. 

4 

Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі; теоретичні 

питання, винесені на розгляд, в цілому засвоєні; необхідні практичні 

навички та вміння в основному сформовані; виконано необхідний обсяг 

контрольних завдань та запитань з теми (допускається з неістотними 

помилками). Під час заняття продемонстрована активність в ході 

фронтального опитування, дискусій, виконанні рольових завдань тощо. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 



Б
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ПОЯСНЕННЯ 

3 

Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі (допускається з 

неістотними помилками). Теоретичні питання, винесені на розгляд, у 

цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий 

характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані з помилками 

або частково. Під час заняття продемонстрована епізодична активність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань засновані на 

здоровому глузді та свідчать про поверхневі знання. 

2 

Основні поняття теми засвоєні частково. Теоретичні питання, 

винесені на розгляд, засвоєні частково, поверхнево; практичні навички та 

вміння сформовані недостатньо; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані зі суттєвими помилками або частково. Під час 

заняття активність не продемонстрована. 

1 

Основні поняття теми не засвоєні. Теоретичні питання, винесені на 

розгляд не засвоєні. Практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо. Навчальні завдання, передбачені планом заняття, не 

виконані. Під час заняття здобувач вищої освіти усувався від навчальної 

роботи. 

0 Відсутність на занятті 

 


