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1. Теми  семінарських занять 

 

ТЕМА 2. Укладення трудового договору та зміна його умов: сучасні проблеми 

 

       Семінарське заняття №   – 2 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. Класифікація трудового договору за формою, строками, змістом, 

суб’єктами. 

4. Випробування при прийнятті на роботу. 

5. Загальний порядок укладання трудового договору та оформлення 

прийняття на роботу. Трудова книжка. 

6. Види трудового договору. 

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

8. Переміщення на іншу роботу. 

9. Відмінність переведення від переміщення. 

10. Зміна істотних умов праці. 

11. Підстави припинення трудового договору при відмові працівника від 

переведення, переміщення та зміну істотних умов праці. 

 

 

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: 

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. 

 

 

ТЕМА 3. Види та форми оплати праці  в умовах різноманітних форм 

власності.  Гарантійні та компенсаційні виплати. Правове регулювання робочого 

часу та часу відпочинку 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

 

План: 

 

1. Поняття та структура заробітної плати. 

2. Тарифна система оплати праці та її елементи. 

3. Нормування праці на підприємстві. 

4. Системи заробітної плати та її види. 

5. Гарантійні  виплати і доплати. Компенсаційні виплати. 

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

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

гнучкі графіки роботи). 

8.  Облік робочого часу та його особливості. 

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

норми надурочних робіт. 

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

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

відпустки. 

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

12. 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 заробітної плати та її елементи; 

          - форми виплати заробітної плати; 

         -  строки та періодичність виплати заробітної плати; 

- 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:  
-   орієнтуватись у законодавстві щодо мінімальної заробітної плати; 

-   визначити розмір гарантійних та компенсаційних виплат; 

-   відрізняти скорочений робочий час від неповного; 

-   визначати категорії осіб, яким надається додаткова відпустка. 

 
Рекомендована література до Теми: 

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. 

6. 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. 

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

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

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

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

9. 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. 

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. 
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ТЕМА 5. Дисципліна праці.  

Матеріальна та дисциплінарна відповідальність та відповідальність сторін 

трудових правовідносин 

 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План: 

 

1. Значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору.  

2. Види матеріальної відповідальності працівників. Визначення розміру шкоди, яка 

підлягає відшкодуванню працівником.  

3. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником. 

4. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності підприємства, установи, 

організації за шкоду, заподіяну працівникові.  

5. Відмінність відшкодування шкоди за трудовим та цивільним законодавством.  

6. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. 

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку,  їх види, порядок затвердження і 

зміст.  

8. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.  

9. Поняття і види дисциплінарної відповідальності робітників. 

10. Дисциплінарне стягнення: порядок накладення, оскарження та зняття.  

11. Відмежування дисциплінарного проступку від адміністративного 

правопорушення. 

 

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. 
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Рекомендована література до Теми: 

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.  

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. 

9. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, 

організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей : Закон 

України вiд 06.06.1995 № 217/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – 

№ 22. – ст.173. 

10. Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може 

запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її 

застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну 

відповідальність : Наказ Міністерства праці України від 12.05.1996 № 43 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0286-96 

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

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

12. Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму 

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

– 2008. – № 29. – стор. 279. 

13.  
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ТЕМА 6.  Трудові спори (конфлікти) і порядок їх вирішення. Сучасна практика 

розгляду трудових спорів в судах України 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

ПЛАН: 

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

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

КТС в сучасних умовах 

3. Поняття і види колективних трудових спорів. 

4. Правові наслідки законного і незаконного страйку. 

5. Постанова ВСУ «Про практику розгляду трудових спорів» 

6. Сучасний стан судової практики з розгляду трудових спорів 

 

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. 

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: «Проблемні 

питання застосування трудового законодавства», 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: «Проблемні питання застосування трудового законодавства»; 

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 «Проблемні питання застосування трудового 

законодавства» 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: «Проблемні питання застосування 

трудового законодавства»; 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 «Проблемні питання 

застосування трудового законодавства» виконано, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 
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1 

Питання з дисципліни «Проблемні питання застосування трудового 

законодавства» 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. 

0 Відсутність на занятті 

 


