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1. Теми  семінарських занять 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

ТЕМА 1. Предмет, метод, система, джерела та суб’єкти трудового права.  

 

       Семінарське заняття  – 2 год. 

План: 

1. Поняття та предмет трудового права. 

2. Метод та функції трудового права. 

3. Загальні та галузеві принципи трудового права. 

4. Система трудового права 

5. Поняття джерел трудового права та їх види. 

6. Особливості джерел трудового права. 

7. Нормативні акти як джерела трудового права. 

8. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права. 

9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права. 

10. Сфера дії трудового законодавства. 

11. Акти судової влади як джерела трудового права 

12. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. 

13. Працівник і роботодавець -  як суб’єкти трудових правовідносин 

14. Поняття та повноваження трудових колективів, їх класифікація. 

15. Поняття профспілок, їх завдання і функції. 

16. Інші суб’єкти трудового права 

17. Поняття трудових правовідносин, їх зміст 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- поняття трудового права; 

- предмет, метод, принципи, систему трудового права; 

- поняття, види та особливості трудових правовідносин; 

- поняття та види джерел трудового права; 

-  основні нормативно-правові акти; 

- сфера дії норм трудового права; 

- поняття та класифікація суб’єктів трудового права; 

- -правовий статус працівників; 

- правовий статус роботодавців; 

- форми реалізації  захисної функції профспілок; 

- значення трудового колективу у регулюванні трудових відносин 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- розкрити особливості трудового права як самостійної галузі права; 

- розкрити особливості предмета, метода та принципів трудового права; 

- кваліфікувати певні відносини як трудові та відмежовувати їх від інших 

правовідносин; 

- розкрити особливості джерел трудового права; 
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- орієнтуватись у системі джерел трудового права; 

- визначати сферу дії норм трудового права ; 

- розкрити особливості правового становища працівників та роботодавців як 

суб’єктів трудового права; 

- розрізняти суб’єктів трудових відносин та інших суб’єктів трудового права 

 

 

Рекомендована література до Теми 1: 

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322–VIII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 

2. Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний 

ресурс] . – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=322

609  

3. Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін. ; 

за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – X. : НікаНова, 2012. – 560 с. 

4. Трудове право : підручник / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, 

О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. – X. : Право, 2012. – 496 с.  

5. Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; за 

ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – Х. : НікаНова, 2012. – 560 с. 

6. Трудове право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. П. Прудников. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2014. – 760 с. 

7. Трудове право України: академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

/ П. Д. Пилипенко та ін.; за ред. доктора юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка. 

– К. : Ін Юре, 2014. – 548 с.  

 

 

ТЕМА  2. Трудові правовідносини 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План: 

1. Поняття трудових правовідносин. 

2. Елементи складу трудових правовідносин. 

3. Підстави виникнення трудових правовідносин. 

4. Зміст трудових правовідносин. 

5. Інші відносини в сфері праці. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
- види правовідносин у сфері праці; 

-  поняття трудових правовідносин; 

- зміст трудових правовідносин; 

- підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин 

 



 

 

5 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

        -  розрізняти трудові правовідносини від інших відносин у сфері праці; 

        -  відмежовувати трудові відносини від цивільних; 

        -  визначати підстави виникнення трудових правовідносин. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 

1 . Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322–VIII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 

2 . Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний 

ресурс] . – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=322

609  

3 Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; за 

ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – Х. : НікаНова, 2012. – 560 с. 

4 Трудове право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. П. Прудников. – 5-те 

вид., допов. – Х. : Право, 2014. – 760 с. 

5 Трудове право України: академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

П. Д. Пилипенко та ін.; за ред. доктора юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка. – 

К. : Ін Юре, 2014. – 548 с.  

 

Змістовий модуль 2. 

ТЕМА  3. Колективний договір 

Семінарське заняття  – 4 год. 

 

План: 

1. Поняття та сторони колективних угод. 

2. Сфера укладення та дії колективних угод. 

3. Зміст та структура колективних угод. 

4. Загальна характеристика, поняття та сторони колективного договору. 

5. Зміст та структура колективного договору 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
-           поняття колективного договору та його сторони; 

-           порядок укладення колективного договору та його зміст; 

-           поняття та види угод з соціально-економічних питань; 

-           відповідальність за невиконання колективного договору та угод 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
-           розрізняти колективно-договірне регулювання від соціального          

партнерства; 

-           складати проект колективного договору. 



 

 

6 

 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час 

вивчення теми: колективний договір. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Венедіктов С. В. Роль колективного договору в правовому регулюванні 

трудових відносин / С. В. Венедіктов // Форум права. – 2007. – № 2 – С. 20–23. 

2. Золотухіна Л. О. Забезпечення інтересів працівників у змісті 

колективного договору / Л. О. Золотухіна // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 194–202.  

3. Іншин М. І. Трудове право України : підручник / М. І. Іншин, 

В. І. Щербина. – Х. : Диса плюс, 2014. – 499 с. 

4. Колективні договори у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 

акредитації : схеми, таблиці, примірні форми, бібліографія, нормативно-правові акти 

та роз’яснення / за ред. О. М. Ярошенка. – Х. : Право, 2010. – 248 с. 

5. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР //Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141. 

6. Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2013.– № 1. – Ст. 1. 

7. Про колективні договори і угоди : Закон України від 01.07.1993 № 3356-

XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361  

8. Про Національну тристоронню соціально-економічну раду : Указ 

Президента України вiд 02.04.2011 за № 347/2011 // Офіційний вісник України. – 

2011. – № 26. – Стор. 14. 

9. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон 

України від 03.03.1998 № 137/98-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1998.– 

№ 34. – Ст.227.  

10. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України 

від 15.09.1999 № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 45. – 

Ст.397 

11.  Про розвиток соціального діалогу в Україні: Указ Президента України 

від 29.12.2005 № 1871 // Офіційний вісник України. – 2005. –№ 52. – Стор. 318 

(втратив чинність). 

12. Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI 

// Відомості Верховної Ради України. – 2011. –№ 28. – Ст. 255. 

 

 

ТЕМА  4.  Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План: 

1. Правове регулювання зайнятості. 

2. Поняття підходящої роботи. 

3. Порядок визнання особи безробітної. 
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4. Бронювання робочих місць. 

5. Відповідальність за невиконання законодавства про зайнятість. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
-  поняття зайнятості та категорії громадян, що відносяться до зайнятого 

населення; 

-  органи, які займаються працевлаштуванням громадян; 

-  поняття безробітного та його права; 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
-    орієнтуватись у законодавстві в сфері зайнятості; 

-   визначити, яка особа може отримати статус безробітного. 

 

 

Рекомендована література до Теми 6: 

1. Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 № 90 // Офіційний вісник 

України. – 2014. – № 30. – стор. 11. – стаття 826. 

2. Кайтанський О. С. Правове забезпечення соціального захисту молоді в 

Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / О. С. Кайтанський. – Одеса, 

2015. – 20 c. 

3.  Кайтанський О. С. Працевлаштування молоді за законом України «Про 

зайнятість населення» / О. С. Кайтанський // Митна справа. – 2013. – № 4(2). – С. 

314–318. 

4. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України 

від 09.07.2003 № 1058-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № № 49-51. 

– ст. 376. 

5. Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – ст.243. 

6. Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний 

ресурс] . – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=322609  

7. Резніченко В. М. Правове регулювання нестандартних форм зайнятості 

працівників в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / 

В. М. Резніченко. – Київ, 2015. – 18 c. 

 

 
ТЕМА  8. Оплата праці 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План: 

 

1. Поняття та структура заробітної плати. 

2. Тарифна система оплати праці та її елементи. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616417
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3. Нормування праці на підприємстві. 

4. Системи заробітної плати та її види. 

5. Гарантійні  виплати і доплати. Компенсаційні виплати. 

 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
         -  поняття заробітної плати та її елементи; 

          - форми виплати заробітної плати; 

         -  строки та періодичність виплати заробітної плати; 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
-   орієнтуватись у законодавстві щодо мінімальної заробітної плати; 

-   визначити розмір гарантійних та компенсаційних виплат. 

 
Рекомендована література до Теми 11: 

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 

2. Про оплату праці : Закон України вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – ст. 121. 

3. Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). 

– 2008. – № 29. – стор. 279. 

4. Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний 

ресурс] . – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=32260 

5. Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та 

ін.; за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – X. : НікаНова, 2012. – 560 с. 

 

 

ТЕМА  10.  Охорона праці 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

План: 

1. Поняття охорони праці та її правове забезпечення. 

2. Нормативні акти про охорону праці. 

3. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці: планування; 

фінансування; проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, 

позаплановий); медичних оглядів; навчання працівників правилам техніки 

безпеки, виробничої санітарії 

4. Забезпечення засобами індивідуального захисту 

5. Органи нагляду і контролю за охороною праці та їх повноваження 

6. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій. 

7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 
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8. Державне управління охороною праці. Державний нагляд та контроль за 

охороною праці. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
         -  поняття охорони праці; 

         -  служба з питань охорони праці; 

          Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

-  Застосування нормативно=правових актів з питань охорони праці. 

          

 Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: Акт Н-5, Акт НТ, інструктажі з питань охорони праці. 

 

Рекомендована література до Теми 14: 

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2013. – № 34-35. – Ст. 458. 

2. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 

19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 

19. 

3.  Прилипко С. М. Трудове право України : підручник / С. М. Прилипко, 

О. М. Ярошенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Видавництво «ФІНН», 2009. 

– 728 с. 

4. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – ст. 10. 

5. Смірнова О. О. Охорона праці як інститут сучасного трудового права / 

О. О. Смірнова // Соціальне право України : науковий збірник / Черніг. держ. 

технолог. ун-т, 2012. – № 1 (1). – С. 122–129. 

6. Трудове право : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 

В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. – 

Х. : Право, 2012. – 496 с. 

7.  Трудове право України : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Х. : 

Диса плюс, 2014. – 500 с. 
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2. Теми  практичних занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 

ТЕМА  7. Поняття, зміст та види трудового договору. 

 

Семінарське заняття  – 4 год. 

 

План: 

1. Поняття, зміст та значення трудового договору. 

2. Відмінність трудового договору від цивільно-правових угод (договори 

підряду, доручення) про виконання особистою працею окремих завдань. 

3. Сторони трудового договору. 

4. Види умов трудового договору та їх правове значення. 

5. Класифікація трудового договору за формою, строками, змістом, 

суб’єктами. 

6. Випробування при прийнятті на роботу. 

7. Загальний порядок укладання трудового договору та оформлення 

прийняття на роботу. Трудова книжка. 

8. Види трудового договору 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
-     поняття трудового договору та його сторони; 

-  зміст трудового договору; 

-  порядок укладення трудового договору та гарантії для сторін; 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  

- розрізняти необхідні та факультативні умови трудового договору; 

-  відмежовувати трудовий договір від цивільно-правових договорів; 

-    розрізняти контракт від трудового договору. 

          

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час 

вивчення теми: трудовий договір, контракт, заява про прийняття на роботу, наказ 

про прийняття на роботу. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Жернаков В. В. Трудове право : підручник / В. В. Жернаков, 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. 

– 496 с. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 

3. Конвенція Міжнародної організації праці про приватні агентства 

зайнятості від 19.06.1997 р., № 181 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_046. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_046
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4. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. − 1996. – № 30. – Ст. 141. 

5. Лавріненко О. В. Суспільні відносини  

6. Про затвердження Типової форми контракту з керівником підприємства, 

що є у державній власності : постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 

№ 597 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 264.  

7. Про затвердження Типової форми контракту з працівником : наказ 

міністерства праці України від 15.04.1994 № 23 [Електронний ресурс] . – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94 

8. Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною 

особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною 

особою : наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 08.06.2001 

№ 260 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1219. 
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ТЕМА  6.  Зміна змісту  та припинення трудового  договору.  

 

Практичне заняття  – 4 год. 

 

 

План: 

1. Поняття, підстави й види переведень на іншу роботу. 

2. Переміщення на іншу роботу. 

3. Відмінність переведення від переміщення. 

4. Зміна істотних умов праці. 

5. Підстави припинення трудового договору при відмові працівника від 

переведення, переміщення та зміну істотних умов праці. 

6. Загальні підстави припинення трудового договору. 

7. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. 

8. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. 

9. Припинення трудового договору з ініціативи третіх осіб. 

10. Розрахунок при звільненні. 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
         -  поняття переведення та переміщення; 

          - гарантії при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов ; 

         -  порядок зміни істотних умов трудового договору; 

- підстави припинення трудового договору; 

          - порядок припинення трудового договору за ініціативи працівника; 

         -  порядок припинення трудового договору за ініціативою роботодавця; 

        

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- відрізняти переведення від переміщення; 

-  визначати підстави зміни істотних умов праці; 

-   відрізняти відсторонення від роботи від припинення трудових відносин; 

- правильно визначити підстави припинення трудового договору; 

-  відрізняти припинення трудових відносин від відсторонення від роботи. 

         

  Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: наказ про переведення на іншу посаду, заява про переведення 

на іншу посаду за станом здоров’я; заява про звільнення за власним бажанням, наказ 

про звільнення з посади. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 

1. Жернаков В. В. Трудове право : підручник / В. В. Жернаков, 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : 

Право, 2012. – 496 с. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 
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3. Конвенція Міжнародної організації праці про приватні агентства 

зайнятості від 19.06.1997 р., № 181 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_046. 

4. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. − 1996. – № 30. – Ст. 141. 

5. Лавріненко О. В. Суспільні відносини  

6. Про затвердження Типової форми контракту з керівником підприємства, 

що є у державній власності : постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 

№ 597 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 264.  

7. Про затвердження Типової форми контракту з працівником : наказ 

міністерства праці України від 15.04.1994 № 23 [Електронний ресурс] . – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94 

8. Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною 

особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною 

особою : наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 08.06.2001 

№ 260 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1219. 

9. Ярошенко О. М. Додаткові підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця: недоліки та шляхи їх усунення / О. М. Ярошенко // Розвиток 

законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. 

та наук. повідомл. учасн. IV Міжнар. наук.-прак. конф. – Х. : Право, 2012. – С. 62–

69. 

10. Ярошенко О. М. Основні ознаки відсторонення працівника від роботи: на 

прикладі відмінностей від суміжних правових явищ О. М. Ярошенко // Публічне 

право. – 2013. – № 1(9). – С. 192–199. 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_046
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2. Теми практичних занять 

ТЕМА  7. Поняття, зміст та види трудового договору. 

 

Семінарське заняття  – 4 год. 

 

План: 

9. Поняття, зміст та значення трудового договору. 

10. Відмінність трудового договору від цивільно-правових угод (договори 

підряду, доручення) про виконання особистою працею окремих завдань. 

11. Сторони трудового договору. 

12. Види умов трудового договору та їх правове значення. 

13. Класифікація трудового договору за формою, строками, змістом, 

суб’єктами. 

14. Випробування при прийнятті на роботу. 

15. Загальний порядок укладання трудового договору та оформлення 

прийняття на роботу. Трудова книжка. 

16. Види трудового договору 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
-     поняття трудового договору та його сторони; 

-  зміст трудового договору; 

-  порядок укладення трудового договору та гарантії для сторін; 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- розрізняти необхідні та факультативні умови трудового договору; 

-  відмежовувати трудовий договір від цивільно-правових договорів; 

-    розрізняти контракт від трудового договору. 

          

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час 

вивчення теми: трудовий договір, контракт, заява про прийняття на роботу, наказ 

про прийняття на роботу. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 

9. Жернаков В. В. Трудове право : підручник / В. В. Жернаков, 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. 

– 496 с. 

10. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 

11. Конвенція Міжнародної організації праці про приватні агентства 

зайнятості від 19.06.1997 р., № 181 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_046. 

12. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. − 1996. – № 30. – Ст. 141. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_046
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13. Лавріненко О. В. Суспільні відносини  

14. Про затвердження Типової форми контракту з керівником підприємства, 

що є у державній власності : постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 

№ 597 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 264.  

15. Про затвердження Типової форми контракту з працівником : наказ 

міністерства праці України від 15.04.1994 № 23 [Електронний ресурс] . – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94 

16. Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною 

особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною 

особою : наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 08.06.2001 

№ 260 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1219. 

 

 

ТЕМА  8.  Зміна змісту  трудового  договору.  

 

Семінарське заняття  – 4 год. 

 

 

План: 

11. Поняття, підстави й види переведень на іншу роботу. 

12. Переміщення на іншу роботу. 

13. Відмінність переведення від переміщення. 

14. Зміна істотних умов праці. 

15. Підстави припинення трудового договору при відмові працівника від 

переведення, переміщення та зміну істотних умов праці. 

 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  

         -  поняття переведення та переміщення; 

          - гарантії при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов ; 

         -  порядок зміни істотних умов трудового договору; 

          

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
- відрізняти переведення від переміщення; 

-  визначати підстави зміни істотних умов праці; 

-   відрізняти відсторонення від роботи від припинення трудових відносин. 

         

  Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: наказ про переведення на іншу посаду, заява про переведення 

на іншу посаду за станом здоров’я.  

 

Рекомендована література до Теми 8: 
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11. Жернаков В. В. Трудове право : підручник / В. В. Жернаков, 

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : 

Право, 2012. – 496 с. 

12. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 

13. Конвенція Міжнародної організації праці про приватні агентства 

зайнятості від 19.06.1997 р., № 181 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_046. 

14. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. − 1996. – № 30. – Ст. 141. 

15. Лавріненко О. В. Суспільні відносини  

16. Про затвердження Типової форми контракту з керівником підприємства, 

що є у державній власності : постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 

№ 597 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 264.  

17. Про затвердження Типової форми контракту з працівником : наказ 

міністерства праці України від 15.04.1994 № 23 [Електронний ресурс] . – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0084-94 

18. Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною 

особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною 

особою : наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 08.06.2001 

№ 260 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – Ст. 1219. 

 

 

ТЕМА 7. Робочий час  та час відпочинку 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

 

План: 

1. Поняття робочого часу та його види. Нормальна тривалість робочого часу.  

2. Скорочений та неповний робочий час. Ненормований робочий день. 

3. Режим робочого часу: поняття та види (змінна робота, вахтовий метод, гнучкі 

графіки роботи). 

4.  Облік робочого часу та його особливості. 

5. Надурочні роботи: поняття, порядок застосування, гранично припустимі 

норми надурочних робіт. 

6. Розрахунки за надурочні роботи. Заборона на залучення до надурочних робіт 

деяких категорій працюючих. 

7. Поняття і види часу відпочинку: перерви протягом робочого дня (зміни); 

щоденні перерви в роботі; щотижневий відпочинок; святкові неробочі дні; 

відпустки. 

8. Поняття, характеристика видів, тривалість та порядок надання відпусток. 

9. Додаткові відпустки. Відпустки для виконання державних та громадських 

обов'язків. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_046
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Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  

         - поняття та види робочого часу; 

         - норму тривалості робочого часу; 

         - поняття та види відпусток; 

         - гарантії при наданні відпусток 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
         - відрізняти скорочений робочий час від неповного; 

        -  визначати категорії осіб, яким надається додаткова відпустка. 

 

Рекомендована література до Теми 10: 

 

1. Вітовський В. С. Норми робочого часу як гарантія захисту права 

працівника на життя / В. С. Вітовський // Наука і практика. Адвокат. – 2010. – 

№ 12(123). – С. 22–26. 

2. Дмитрієва К. Вчення про час відпочинку: концептуальні положення / 

К. Дмитрієва // Юридичний вісник. – 2013. – № 2. – С.131–135. 

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 

4. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1997. – № 2 . – Ст. 4 . 

5. Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток : Постанова Кабінету Міністрів України від 9.01.1998 № 45 // Офіційний 

вісник України. – 1998. – № 3. – стор. 198. – стаття 105. 

6. Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; 

за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – X. : НікаНова, 2012. – 560 с. 

 

 

ТЕМА 8. Дисципліна праці.  

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність. 

Практичне заняття  – 4 год. 

План: 

 

1. Назвіть ознаки дисциплінарної відповідальності. 

2. Якими методами забезпечується дисципліна праці? 

3. Назвіть види заохочень. 

4. Дайте визначення трудової дисципліни. 

5. Дайте визначення прогулу. 

6. Дайте визначення дисциплінарної відповідальності. 

7. Дайте визначення дисциплінарного проступку. 

8. Назвіть види дисциплінарних санкцій. 

9. Які види стягнень можуть застосовуватися до працівників? 

10. Які інші види стягнень можна застосовувати до працівників? 

11. Які органи можуть накладати дисциплінарні стягнення? 

12. Який порядок застосування стягнення? 



 

 

18 

 

13. В чому полягає об’єктивний та суб’єктивний аспект негативної 

матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин? 

14. Чи діє у трудовому праві принцип презумпції невинуватості працівника?  

15. На кого покладається обов’язок доказування наявності умов для 

покладання матеріальної відповідальності на працівника?  

16. В чому полягає відмінність матеріальної відповідальності в трудовому 

праві від майнової відповідальності в цивільному праві? 

17. Який строк позовної давності для звернення з позовом про стягнення з 

працівника матеріальної шкоди?  

18. Які різновиди матеріальної відповідальності сторін трудових 

правовідносин виділяють у науковій літературі 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
         -  поняття дисципліни праці та методи її забезпечення; 

         -  види дисциплінарної відповідальності; 

          - види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування; 

підстави та умови матеріальної відповідальності; 

         -  види матеріальної відповідальності; 

         -  випадки повної матеріальної відповідальності; 

         -  матеріальну відповідальність роботодавця 

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття:  
-  відрізняти загальну дисциплінарну відповідальність від спеціальної; 

- правильно застосовувати дисциплінарне стягнення; 

- відмежовувати матеріальну відповідальність за трудовим правом від 

матеріальної відповідальності за цивільним правом; 

-           правильно визначати вид матеріальної відповідальності працівника. 

          

 Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під 

час вивчення теми: пояснювальна записка, наказ про застосування догани, наказ 

про звільнення. 

 

Рекомендована література до Теми 12: 

1. Кодекс законів про працю України: затверджено Законом Української РСР 

від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – 

№ 50 (Додаток). – Ст. 375. 

2. Колєснік Т. В. Комбінування різних методів та способів при забезпеченні 

дисципліни праці / Т. В. Колєснік // Митна справа. − 2014. − № 5(2.2). − С. 45–49.  

3. Колєснік Т. В. Переконання та заохочення як основні методи забезпечення 

дисципліни праці / Т. В. Колєснік // Митна справа. − 2013. − Спец. вип. − С. 160–164. 

4. Лежнєва Т.М. Догана як санкція трудового права: функціональний аналіз / 

Т.М. Лежнєва // Права людини: проблеми забезпечення реалізації та захисту: 

матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 

2012р. – Запоріжжя: у 4-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька  міська громадська 

організація «Істина», 2012. – Ч.4. – 112 с. – С. 15-18.  
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5. Лежнєва Т.М. Функціональний аналіз дисциплінарного звільнення як 

санкції трудового права / Т.М. Лежнєва // Трудове право в контексті розбудови 

громадянського суспільства: Матеріали науково-практичної конференції; м. Путивль, 

14-16 червня 2012 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Путивль: Українська асоціація 

фахівців трудового права, Путивльський коледж Сумського національного аграрного 

університету. – 2012. – С. 189-192.  

6. Марченко І. В. Проблеми забезпечення дисципліни праці в нових умовах 

господарювання / І. В. Марченко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. − 

2014. − № 29. − С. 158–162.  

7. Марченко І. В. Систематизація законодавства про дисципліну праці як 

важливий чинник його ефективності/ І. В. Марченко // Форум права. − 2014. − № 1. 

− С. 347–349.  

8. Трудове право : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, Д. І. Сіроха та ін.; 

за ред. проф. М. І. Іншина та доц. В. І. Щербини. – X. : НікаНова, 2012. – 560 с. 

           
 

ТЕМА 11. Трудові спори. 

 

Практичне заняття  – 2 год. 

1 

План: 

1. Поняття і види трудових спорів. Органи розгляду трудових спорів. 

2. Комісії по трудовим спорам (КТС). Порядок роботи КТС. 

3. Поняття і види колективних трудових спорів. 

4. Правові наслідки законного і незаконного страйку. 

 

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття:  
         - поняття та види трудових спорів; 

         -  органи, що розглядають індивідуальні та колективні трудові спори; 

         - порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів; 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: 
-    орієнтуватись у відносинах з приводу вирішення трудових спорів. 

 

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час 

вивчення теми: позовна заява, проект рішення суду по трудовому спору. 

 

Рекомендована література до Теми 14: 
1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1971 – додаток до № 50. – ст. 375. 

2. Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9 // Дебет-Кредит (Галицькі контракти). 

– 2008. – № 29. – стор. 279. 



 

 

20 

 

3. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 

15.09.1999 № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – 

ст.397. 

4. Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI 

// Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – ст. 255. 

5. Про утворення Національної служби посередництва і примирення : Указ 

Президента України від 17.11.1998 № 1258/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – 

№ 46. – стор. 13. 

6. Проект Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014 [Електронний 

ресурс] . – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53221&pf35401=322609  

7. Щербина В. І. Трудове право України : Підручник / В. І. Щербина; за ред. 

В. С. Венедіктова. – К. : Істина, 2008. – 384 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Трудове 

право», міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них 

посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання з дисципліни: «Трудове право»; 

виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні 

навчально-програмного матеріалу виконавчого провадження; засвоєння 

основної та додаткової літератури дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни «Трудове право»продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни: «Трудове право»; порушено логіку 

відповіді та висновків під час відповіді на конкретне питання. 

2 

Теоретичні питанняз дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни «Трудове право»виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 

1 

Питання з дисципліни «Трудове право»не розкриті; практичне завдання 

не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не аргументовані; 

висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним або не 

зроблені; характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка 

складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає 

правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті. 
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0 Відсутність на занятті 

 


