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Пояснювальна записка 

Виконання самостійних робіт є важливим етапом навчального процесу. 

Самостійну роботу ми розглядаємо як важливий фактор засвоєння 

навчального матеріалу, про що свідчать психолого-педагогічні дослідження. 

Метою самостійної роботи є формування самостійності студента, його 

вмінь, знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст і методи 

всіх видів учбових занять. Метою виконання самостійних робіт є перевірка 

знань студентів, дисципліни, а також напрацювання уміння вірно 

формулювати свої думки, обґрунтовувати їх із застосуванням надбань науки, 

тлумачення законодавства і використання судової практики. 

Самостійна робота – це робота студентів яка планується та виконується 

по завданню і при методичному керівництві викладача, але без його 

безпосередньої участі. Самостійна робота студентів необхідна не тільки для 

оволодіння певною дисципліною, але й для формування навичок самостійної 

роботи взагалі, в учбовій, науковій, професійній діяльності, здібності 

приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, 

знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової ситуації і т.д. 

Незалежно від спеціалізації і характерна роботи, будь-який починаючий 

спеціаліст повинен мати фундаментальні знання, професійні вміння і навички 

діяльності свого профілю, досвід творчої і досвідної діяльності по рішенню 

нових проблем, досвідом соціально-оціночної діяльності. Дві останні 

складові освіти формуються як раз в процесі самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота вирішує задачі всіх видів учбової роботи. Ніякі 

знання, якщо вони не підкріпленні самостійною діяльністю, не можуть стати 

справжнім надбанням людини. Крім того, самостійна робота має виховне 

значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність вмінь та 

навичок, але й як рису характеру, яка грає суттєву роль у структурі 

особистості сучасного спеціаліста вищої кваліфікації. Основою для 

самостійної роботи служить науково-теоретичний курс, комплекс отриманих 
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студентами знань. При розподілу завдань студенти отримують інструкції по 

їх виконанню, методичні вказівки, посібники, перелік необхідної літератури. 

Для комплексного опрацювання навчального матеріалу дисципліни 

„Трудове право України” пропонуються такі форми самостійної роботи: 

1) Творчі форми самостійної роботи наукового спрямування: 

наукове дослідження, реферат, аналіз питання, огляд літератури 

з питання, розробка матеріалу для заняття правової просвіти; 

2) Творчі форми самостійної роботи конкретного спрямування: 

складання тестових завдань до тем курсу, складання кросвордів 

до тем курсу, складання плакатів, схем, підготовка роз’яснення 

для населення на основі матеріалу теми, використання 

комп’ютерних програм щодо засвоєння матеріалу теми 

(презентації, ігри на знання тем, електронні матеріали теми); 

3) Інші форми творчого опрацювання матеріалу. 

Усі форми самостійної роботи виконуються українською мовою. 

Кожна форма самостійної роботи передбачає можливість отримання 

певної кількості оцінок з навчальної дисципліни, які будуть враховані при 

підсумковому оцінюванні.  

Самостійна робота студентів систематично контролюються викладачем. 

Питання тем, які виносяться на самостійну роботу, як правило включаються 

до питань, які обговорюються на семінарському занятті, до питань на залік та 

іспит. 
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1. Форми самостійної роботи 

Всі тематичні питання студенти за загальним правилом відображують у 

формі конспекта лекцій. При складанні конспекта лекцій рекомендується 

використовувати законодавство України та визначені підручники.  

За власною інніціативою за погодженням із викладачем студенти 

можуть обрати по окремим питанням одну із форм самостійної роботи 

додатково до конспекту лекцій для отримання додатковох оцінки: 

1) Наукове дослідження з тематики дисципліни – це самостійна 

науково-дослідна робота студента, метою якої, з одного боку є набуття 

належних знань, вмінь та навичок самостійної роботи з літературою, а з 

іншого – вміння аналізувати, узагальнювати, систематизувати матеріал та 

робити власні висновки. 

Наукова робота повинна відповідати вимогам написання такого роду 

робіт (актуальність, науковий підхід, аналіз широкого кола джерел, наявність 

сформованої особистої позиції, рекомендації стосовно використання 

наукових висновків), містити результати проведених автором досліджень та 

отриманих науково обгрунтованих результатів. 

Обсяг роботи повинен бути в межах від 10 сторінок друкованого тексту 

або від 15 сторінок тексту, написаного від руки. Накова робота по-можливості 

повинна бути переплетена. 

2) Реферат – невелика наукова робота, яка розкриває авторське 

бачення чітко сформульованої вузької проблеми і відповідає загальним 

вимогам написання наукових праць. 

Ключова ознака реферату – вузько окреслена проблема навчальної 

дисципліни, яка потребує додаткового наукового осмислення у невеликій за 

обсягом роботі і завершується власними висновками і пропозиціями її 

вирішення. Обсяг реферату – від 10 сторінок і не повинен перевищувати 15 

сторінок. 
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При докладному опрацюванні проблематики, визначеної у рефераті, він 

може бути сформований у накове дослідження, так само як і наукова робота, 

при звуженні пропонованої проблематики – у реферат. 

3) Аналіз питання – розкриття поглядів, переважно дискусійного 

характеру, кількох вчених на проблему, яка стосується тематики навчальної 

дисципліни. Проблема, що досліджується, повинна містити хоча б дві 

альтернативні позиції чітко викладені студентом. Обсяг роботи – від 10 

сторінок. 

4) Огляд літератури – передбачає характеристику використаних 

джерел та літератури при розгляді будь-якого питання з навчальної програми. 

У цій праці бажано акцентувати увагу на сучасних вітчизняних та іноземних 

виданнях, що містять різноманітні точки зору на досліджувану проблему. 

Мінімальна кількість джерел, опрацьованих на сторінках огляду літератури – 

8. Обсяг – від 5 сторінок. 

5) Розробка просвітницького заняття передбачає формулювання 

матеріалу курсу чи окремої теми у доступній для населення формі. 

Рекомендується виконувати таку роботу із використанням інтеративних 

засобів. 

6) Складання тестових завдань до тем курсу. Не менше 10 

тестових запитань із чотирма відповідями, одна із яких правильна (правильні 

відповіді виділяються текстом або виносяться на окремий аркуш). 

Виконуються у друкованому та електронному вигляді. 

7) Складання кросвордів до тем курсу. Кросворд має містити не 

менше 15 питань із відповідями на них. 

8) Виготовлення схем, плакатів. Передбачає структуровану подачу 

навчального матеріалу теми і рекомендується до виконання після погодження 

форми і змісту із викладачем. 

9) Розкриття матеріалу теми з використанням комп’ютерних 

програм (наприклад, презентації). У презентаціі розкриваються ключові 

питання теми (визначення, класифікації, списки тощо), подаються на 
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перевірку на комп’ютерних носіях. Рекомендується до виконання після 

погодження форми і змісту із викладачем. 

10) Ігри на знання теми курсу. Складання спеціальних ігор 

допоможе засвоїти матеріал дисципліни (наприклад, лабіринт, виходом із 

якого є вірні відповіді на певне коло питань теми). У цій формі найбільше 

проявляється фантазія студентів та їх технічні знання і навички. 

Допускаються різноманітні відео, звукові ефекти тощо. 

11) Електронні підручники (матеріали тем) з курсу – можуть бути 

засновані на лекційному матеріалі або матеріалі з підручників з 

використанням різного роду гіпер- та інтернет-посилань на уточнення, 

розширене опанування питань теми (законодавство, практику судів, статті 

тощо). 

12) Інші форми творчого опрацювання матеріалу допускаються за 

погодженням з викладачем, також інші форми самостійної роботи, 

наприклад, підготовка до дискусії або допомога дебатним командам, 

критичний аналіз публікації, написання соціального проекту, мультимедійна 

презентація, складання тестів, задач, ділових ігор, підготовка ігрових 

семінарів, тощо.  

 

2. Вибір теми самостійної роботи. 

 

Студентам слід враховувати, що теми виважено названі і визначені як 

певні форми самостійної роботи. Тому рекомендується виконувати їх саме у 

запропонованій формі. 

При виборі теми для опрацювання в альтернативній конспекту лекцій 

формі необхідно керуватись наведеними рекомендаціями, власною 

зацікавленістю, попередніми знаннями, а також можливістю доступу до 

необхідних джерел та літератури. тема дослідження обирається самостійно 

або за допомогою викладача. 
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Допускається виконання кількома студентами робіт з однаковими 

темами. Допускається особиста зміна чи уточнення студентом 

запропонованої теми з переліку, обрання тем, які не передбачені у переліку. 

Якщо кількома студентами виконуються однакові теми – кожна робота 

повинна містити власні джерела, висновки тощо. 

Якщо студент обирає тему, яка не передбачена у переліку, він 

зобов’язаний попередньо погодити її із викладачем. 

 

 

3. Оцінювання самостійної роботи. 

 

Виконані студентами роботи перевіряються і оцінюються по 

пятибальній системі викладачем протягом десяти днів з дня здачі. 

Оцінки за виконані роботи виставляються викладачем в журнал. 

Головним критерієм оцінювання самостійної роботи є індивідуальність 

та грунтовність виконання названих завдань, а також: 

- правильне цитування використаних джерел з обов’язковим 

посиланням на них; 

- використання нормативно-правових актів; 

- відповідність змісту обраній темі і плану, а також повноту розкриття 

сутності проблемних питань; 

- чіткість, ясність, логічність, послідовність, аргументованість, 

грамотність та культура викладення матеріалу.  

За конспекти лекцій виставляється окрема оцінка за весь семестр. При цьому 

враховується вчасність виконання, повнота відображення змісту питання. 

 

4. Критерії оцінювання самостійної роботи. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за чотирибальною шкалою 

("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").  
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«2» - відсутність письмової підготовки, чи підготовки в іншій 

передбаченій для такого виду роботи формі, відсутність у конспекті лекцій 

понятійного апарату, відсутня орієнтація в законодавчій базі, відсутність 

осмислення поставлених завдань; 

«3» - «задовільно» - зі змісту роботи видно розуміння базового 

матеріалу, понятійного апарату, мінімальна орієнтація в матеріалі теми та 

законодавстві, розуміння поставлених завдань, тобто відображення ключових 

теоретичних понять та положень із законодавства; 

«4» - «добре» - відображення базового, тематичного навчального 

матеріалу, володіння понятійним апаратом, а також застосування 

законодавства¸ розуміння поставлених завдань, тобто в цілому основних 

теоретичних понять та положень із законодавства; 

«5» - «відмінно» - відображено аналіз та систематизацію базового 

тематичного законодавчого та навчального матеріалу, чітке відображення 

понятійного апарату, орієнтація в наукових підходах, розв’язання 

поставлених завдань з посиланням на норми законодавства. 

 

5. Оформлення самостійної роботи 

Незалежно від альтернативної форми самостійної роботи, вона повинна 

містити титульний аркуш, де зазначаються вичерпні дані про тему 

самостійної роботи та її автора. 

Після титульного аркуша оформлюється зміст або план роботи, а в 

кінці даються короткі висновки або підсумки виконаної самостійної роботи. 

Текст друкується через півтора інтервали 14 шрифтом, або через два 

інтервали 12 шрифтом або виконується чітким рукописом. Нумерація 

сторінок проставляється у верхньому правому куті на кожному аркуші. На 

титульному аркуші нумерація не ставиться, але враховується при нумерації 

наступної сторінки. 
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5.1. Оформлення самостійної роботи наукового спрямування має 

відповідати стандартам оформлення звітів про науково-дослідну роботу 

(Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення”), і повинна містити вступ, 

основну частину, висновки, додатки (при наявності), список використаних 

джерел і літератури. 

Вступ є обов’язковою частиною наукової роботи, загальний обсяг якого 

має складати 2-5 аркушів. Вступ повинен містити такі обов’язкові елементи:  

- актуальність теми; 

- стан наукової розробки теми (хто із вітчизняних та зарубіжних 

науковців займався вивченням цієї проблеми, які питання 

досліджувались, що ім вдалося зробити, а що – ні); 

- об’єкт дослідження і предмет дослідження – сфера наукового 

пошуку, у межах якої виявлена досліджувана проблема; 

- постановка мети та завдань дослідження. Завдання є етапами 

досягнення мети дослідження і вони ставляться у певному порядку: 

визначають послідовність дослідницьких дій. 

Кожен розділ (підрозділ) наукової роботи повинен починатися із нового 

аркушу та закінчуватись короткими висновками. 

Текстова частина наукової роботи завершується висновками. У них 

автор підтверджує актуальність обраної теми, ступінь досягнення 

поставленої мети та визначених завдань. Висновки повинні базуватися на 

результатах проведеного дослідження і повинні бути співставленні із метою і 

завданнями, які ставилися у вступі. тут мають бути підсумовані основні 

наукові й практичні результати дослідження, сформульована сутність 

вирішеної проблеми, наведені грамотні й чіткі пропозиції, що стосуються 

використання отриманих результатів. Висновки зазвичай подають у вигляді 

абзаців, які послідовно нумерують. При цьму кожен пронумерований абзац 

повинен містити логічно закінчений і конкретиний висновок. Нові рішення, 
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запропоновані автором дослідження, потрібно добре аргументувати і 

критично оцінити порівняно із уже відомим. 

Обсяг висновків – 3-7 сторінок для наукової роботи, півсторінки – для 

реферату, огліду літератури, аналізу питання. 

Список використаних джерел та літератури складають у відповідності 

до існуючих вимог. Список джерел оформлюється у одній із двох форм: 

- у алфавітному порядку прізвищ авторів та назв; 

- у порядку згадування джерел у роботі, тобто не за алфавітом, а так, 

щоб кожне посилання на сторінках роботи отримує порядковий 

номер в порядку зростання, цей же номер співпадає і у Списку 

використаних джерел. 

Кількість джерел у списку не обмежується. Це залежить від теми та 

завдань дослідження. 

У Списку дається повний бібліографічний опис літературного джерела. 

Список використаних джерел оформляється наступним чином: 

1) Нормативно-правові акти; 

2) Наукова література; 

3) Публікації у періодичних виданнях. 

При виконанні роботи необхідно обов’язково використувати цитати та 

посилання на джерела.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

ЗА ТЕМАМИ 

 

1. ТЕМА: «Трудове право України як галузь права». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Понятійний апарат трудового права. 

2. Місце трудового права в системі права. 

3. Відмежування трудового права від суміжних галузей. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно розкрити зміст основних 

термінів яким оперує трудове право. Для цього необхідно проглянути 

підручник з трудовго права, КЗпП, тощо. Обов’язково необхідно розкрити 

поняття трудової функції, як основи розуміння змісту трудових відносин. 

При висвітленні другого питання необхідно розглянути які групи 

юридичних наук існують і до якої групи наук відноситься власне трудове 

право. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути з якими 

галузями права трудове право тісно взаємопов’язане, які ознаки відрізняють 

трудове право від цих галузей. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  
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2. ТЕМА: «Принципи трудового права». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Зміст основних принципів трудового права. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні питання необхідно розкрити зміст таких основних 

принципів трудового права як: принцип обмеження сфери правового 

регулювання відносинами найманої праці; принцип оптимального поєднання 

централізованого і локального правового регулювання; принцип соціального 

партнерства і договірного встановлення умов праці; принцип визнання 

незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище 

працівників; принцип єдності і диференціації правового регулювання праці.  

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

3. ТЕМА: «Джерела (форми) трудового права». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Міжнародно-правове регулювання праці. 

2. Дія нормативних актів у просторі, часі і за колом осіб. 

3. Загальна характеристика проекту трудового кодексу 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно розкрити вплив 

міжнародних норм на трудове законодавство України,розглянути всесвітні та 
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європейські організації, які приймають міжнародні акти про працю, зясувати 

які існують Конвенції і рекомендації Міжнародної організації праці у сфері 

праці, виписати основні з них , ознайомитись з актами про працю Ради 

Європи та Європейського союзу, зясувати які двосторонні договори України 

з іншими державами про працевлаштування і соціальний захист працівників 

існують та виписати декілька з них. 

При висвітленні другого питання необхідно розкрити дію нормативно-

правових актів у часі, просторі та за категоріями працівників. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути основні 

положення останнього проекту трудового кодексу та розкрити відмінні 

положення від діючого КЗпП. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

4. ТЕМА: «Суб’єкти трудового права». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Правовий статус державних органів у сфері регулювання праці. 

2. Уповноважений власником орган як суб'єкт трудового права. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно розглянути, які з 

державних органів здійснюють регулювання трудових відносин та 

контролюють дотримання трудового законодавства, перелічити їх та 

виписати основні нормативні акти, що регулюють їх діяльність. 
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При висвітленні другого питання необхідно дати визначення 

уповноваженого власником органу як суб'єкт трудового права, назвати цей 

суб’єкт. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

5. ТЕМА: «Правовідносини в сфері трудового права». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Досвід зарубіжних країн у правовому регулюванні індивідуальних і 

колективних трудових відносин. 

2. Співвідношення понять суб’єктів трудового права і суб’єктів 

трудових правовідносин. 

3. Трудові правовідносини між працівниками і роботодавцем, трудовим 

колективом, профспілковою організацією. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно проаналізувати та 

розкрити як законодавство інших країн регулює такі питання як: 

правовідносини щодо укладання, зміни та припинення трудового договору; 

щодо професійної орієнтації і професійного добору кадрів; щодо нормування 

та оплати праці; щодо робочого часу; щодо часу відпочинку; щодо охорони 

праці та охорони здоров’я на виробництві; щодо забезпечення дисципліни 

праці; щодо оцінки результатів праці та атестації працівників; щодо 

професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 

працівників; щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 
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працівників; щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору. 

При висвітленні другого питання необхідно визначити поняття 

суб’єктів трудового права і суб’єктів трудових правовідносин та порівняти ці 

визначення, розглянути спільні та відмінні риси. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути які існують 

трудові правовідносини між працівниками і роботодавцем, працівниками і 

трудовим колективом, працівниками і профспілковою організацією, трудові 

правовідносини між роботодавцем і трудовим колективом, роботодавцем і 

профспілковою організацією. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

6. ТЕМА: «Соціальне партнерство в сфері праці та його правове 

забезпечення». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Контроль за виконанням колективного договору.  

2. Види відповідальності за порушення законодавства про колективні 

договори, угоди. 

3. Порядок зміни та припиненя колективних договорів та угод 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно проаналізувати ЗУ «Про 

колективні договори та угоди» та визначити, які з суб’єктів здійснюють 

контроль за виконанням колективного договору, їх повноваження та який 

порядок такого контролю. 
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При висвітленні другого питання потрібно визначити які з 

нормативних актів передбачають відповідальність за порушення 

законодавства про колективні договори та угоди і її обсяг та характер. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути правове 

регулювання зміни та припинення колективних договорів та угод, порядок 

таких дій, уповноважених субєктів суб’єктів. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

3. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 // 

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

 

 

7. ТЕМА: «Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 

населення». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Міжнародні акти про зайнятість населення. 

2. Правові відносини органів державної служби зайнятості з 

підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади і 

місцевого самоврядування. 

3. Гарантії зайнятості населення. 

4. Поняття підходящої роботи. 

5. Гарантії та компенсації по втраті роботи. 

6. Правове регулювання громадських робіт. 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно розглянути конвенції та 

рекомендації МОП в галузі зайнятості та працевлаштування населення, 
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міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., 

рекомендації ЮНЕСКО, акти Всесвітньої федерації профспілок, зокрема, 

Хартія про професійне навчання, Всесвітня програма зайнятості,   

При висвітленні другого питання слід дослідити, які правові відносини 

органів державної служби зайнятості з підприємствами, установами, 

організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування, як 

роботодавцями. 

При висвітленні третього питання необхідно розкрити які гарантії 

зайнятості населення містить законодавство України. 

При висвітленні четвертого питання треба охарактеризувати поняття 

підходящої роботи за законодавством України. 

При висвітленні п’ятого  питання слід проаналізувати законодавство 

України на предмет гарантій та компенсацій при втраті роботи, порядок їх 

застосування. 

При висвітленні шостого питання необхідно проаналізувати природу 

громадських робіт та їх співвідношення з трудовими відносинами. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

8. ТЕМА: «Трудовий договір як підстава виникнення трудових 

правовідносин». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Відмежування трудового договору від цивільно-правових угод 

(підряду, надання послуг тощо). 

2. Поняття трудової функції у трудовому праві. 
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3. Строки трудового договору.  

4. Контракт як вид трудового договору, сфера його застосування. 

5. Форма трудового договору.  

6. Гарантії при прийнятті на роботу окремих категорій громадян 

(неповнолітніх, вагітних жінок та жінок, що мають дітей, інвалідів та інших 

категорій громадян). 

  

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно провести відмежування 

трудового договору від цивільно-правових угод (підряду, надання послуг 

тощо), для цього необхідно проаналізувати трудове законодавство про 

трудовий договір, його зміст, порядок укладання, зміни, припинення та 

цивільне і господарське законодавство про договори, їх зміст, порядок 

укладання, зміни, припинення; порівняти отримані дані і виділити спільні 

ознаки та ознаки, що відрізняють дані види договорів. Останні і будуть 

критеріями розмежування трудових договорів і інших цивільно-правових та 

господарських договорів. 

При висвітленні другого питання слід визначити поняття трудової 

функції у трудовому праві, форму відображення трудової функції у 

трудовому договорі, розглянути законодавство, що містить норми, що 

регулюють дане питання. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути на які строки 

можуть укладатися трудові договори за законодавством України та на які 

види в залежності від строку дії поділяються трудові договори та 

охарактеризувати їх. 

При висвітленні четвертого питання необхідно проаналізувати норми 

законодавства, що врегульовують порядок укладання контрактів в Україні як 

виду трудового договору, визначити з якими категоріями працівників 

укладання трудового договору у формі контракту є обов’язковим, які 

характеристики відрізняють контракт від інших видів трудових договорів. 
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При висвітленні п'ятого питання необхідно розглянути форми в яких 

укладаються трудові договори за законодавством України, проаналізувати з 

якого моменту можна вважати трудовий договір укладеним. 

При висвітленні шостого питання необхідно проаналізувати норми 

законодавства які містять гарантії при прийнятті на роботу окремих категорій 

громадян (неповнолітніх, вагітних жінок та жінок, що мають дітей, інвалідів 

та інших категорій громадян). 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

9. ТЕМА: «Правове регулювання припинення трудового договору». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Розірвання трудового договору при порушенні правил прийняття на 

роботу (ст. 7 КЗпП України). 

2. Поняття і випадки відсторонення працівників від роботи. 

3. Відмежування відсторонення від припинення трудового договору. 

4. Правові наслідки незаконного звільнення. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно проаналізувати що можна 

вважати правилами прийняття на роботу та що можна вважати порушенням 

таких правил. 

При висвітленні другого питання слід розкрити поняття відсторонення 

працівників, зазначити у яких випадках законодавством України передбачено 
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відсторонення працівників від роботи та розкрити в якому порядку 

проводиться таке відсторонення. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути чим 

відрізняється відсторонення від припинення трудового договору, для цього 

слід проаналізувати, які наслідки тягне за собою відсторонення, а які 

припинення трудового договору. 

При висвітленні третього питання слід в першу чергу розглянути які 

випадки звільнення можуть вважатися незаконними, а далі які дії може 

прийняти працівник при незаконному звільненні. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

10. ТЕМА:Правове регулювання робочого часу. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Правове регулювання роботи вахтами. 

2. Порядок надання відряджень. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання  необхідно дати визначення 

вахтового режиму та його правове регулювання. 

При висвітленні другого питання необхідно проаналізувати 

законодавство з питань відряджень, дати визначення відряджень, категорії 

працівників щодо яких заборонено службові відрядження, порядок оплати 

відряджень та розмір добових. 
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Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

11. ТЕМА: «Правове регулювання часу відпочинку». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Оплата відпусток. Грошова компенсація за невикористані щорічні 

відпустки. Відкликання працівника з відпустки. 

2. Правове регулювання творчих відпусток 

3. Особливості надання відпусток неповнолітнім 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно розглянути положення 

КЗпП та ЗУ «Про оплату праці», ЗУ «Про відпустки» щодо розміру та 

порядку оплати відпусток, а також з'ясувати чи можливо замінити відпустку 

грошовою компенсацією, в яких випадках і яким категоріям осіб заборонена 

така заміна. 

При висвітленні другого питання слід розглянути законодавче 

визначення творчої відпустки та її видів. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути правове 

регулювання надання відпусток неповнолітнім та визначити особливості. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  
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12. ТЕМА: «Правові питання нормування та оплати праці». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. 

2. Відповідальність за порушення законодавства про оплату працю. 

3. Поняття та види гарантійних виплат, доплат. 

4. Поняття та види компенсаційних виплат. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання визначити граничні межі 

відрахувань із заробітної плати за настання різних умов. 

При висвітленні другого питання слід проаналізувати трудове 

законодавство на предмет норм, що містять відповідальність за порушення 

законодавства про оплату праці. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути поняття 

гарантійних виплат та доплат,  їх види та порядок надання. 

При висвітленні четвертого питання варто спочатку визначити поняття 

компенсаційних виплат, їх види, порядок виплати. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

13. ТЕМА: «Правове регулювання трудової дисципліни». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної 

відповідальності. 
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2. Права та обов'язки роботодавця і працівника в сфері дисципліни 

праці. 

3. Додаткові заходи правового впливу, що можуть застосовуватися до 

порушників трудової дисципліни. Громадські стягнення, інші заходи 

громадського впливу. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання нобхідно зясувати поняття та склад 

дисциплінарного поступку як підстави застосування дисциплінарної 

відповідальності. 

При висвітленні другого питання слід розкрити законодавчо закріплені 

права та обов’язки роботодавця і працівника в сфері дисципліни праці. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути додаткові 

заходи правового впливу, що можуть застосовуватися до порушників 

трудової дисципліни, назвати громадські стягнення та інші заходи 

громадського впливу, що можуть застосовуватись при порушенні трудової 

дисципліни. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

  

14. ТЕМА: «Матеріальна відповідальність сторін трудового договору». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Відмежування матеріальної відповідальності від майнової 

відповідальності у цивільному праві. 

2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 
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3. Матеріальна та моральна відповідальність за шкоду, заподіяну 

працівникові каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з 

виконанням ним трудових обов'язків. 

          

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно розглянути основні ознаки 

матеріальної відповідальності від майнової  у цивільному праві, а потім 

визначити відмінні, що і будуть критерієм розмежування і співвідношення 

зазначених видів відповідальності. 

При висвітленні другого питання слід проаналізувати норми 

законодавства, що визначають рядок застосування колективної 

відповідальності, її розміри та порядок накладання на колектив працівників. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути яку 

матеріальну та моральну відповідальність за шкоду, заподіяну працівникові 

каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним 

трудових обов'язків і в яких розмірах несе роботодавець. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

   

15. ТЕМА: «Трудові спори». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Принципи розгляду трудових спорів. 

2. Порядок оскарження рішень КТС і розгляд індивідуальних трудових 

спорів судами. 

3. Повноваження Національної служби посередництва і примирення. 
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4. Оскарження і виконання рішень у трудових спорах. 

  

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно дати визначення 

принципам розгляду трудових спорів та назвати їх та розкрити їх зміст.  

При висвітленні другого питання слід проаналізувати законодавче 

закріплення порядку оскарження рішень КТС, які органи і в які строки 

розглядають такі скарги, яким є порядок розгляду трудових спорів у судах 

України і чим він відрізняється від порядку розгляду трудових спорів КТС. 

При висвітленні третього питання необхідно розкрити правовий статус 

Національної служби посередництва і примирення її повноваження і роль у 

розгляді трудових спорів. 

При висвітленні третього питання варто зосередити увагу саме на 

особливостях виконання рішень у трудових спорах, звернути увагу на те, до 

яких органів можуть бути оскаржені рішення у трудових спорах (як ті, що 

виникають із індивідуальних, так і ті, що виникають із колективних спорів). 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

16. ТЕМА: «Правове забезпечення охорони праці і охорони здоров’я 

працівників». 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Гарантії працюючих у сфері охорони праці 

2. Інструктаж і навчання працівників правил техніки безпеки і 

виробничої санітарії. 
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3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. 

4. Особливості охорони праці деяких категорій працівників: жінок, 

неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю. 

  

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно розкрити гарантії 

працюючих у сфері охорони праці при цьому слід врахувати не тільки норми 

КЗпП, а й ЗУ «Про охорону праці» та інші нормативні акти. 

При висвітленні другого питання слід проаналізувати нормативно-

правову базу інструктажу і навчання працівників правил техніки безпеки і 

виробничої санітарії, визначити види інструктажу, осіб відповідальних за 

його проведення та значення інструктажу. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути порядок 

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві, ознайомитись з документуванням нещасних випадків. 

При висвітленні четвертого питання необхідно відобразити 

законодавче регулювання та його особливості щодо деяких категорій 

працівників, зокрема, жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою 

працездатністю. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  

 

 

17. ТЕМА: «Нагляд і контроль за додержанням законодавства про 

працю». 
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Роль профспілок та трудового колективу у контролі за додержанням 

законодавства про працю. 

2. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про 

працю. 

3. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

При висвітленні першого питання необхідно відобразити роль 

профспілок та трудового колективу у контролі за додержанням 

законодавства про працю. 

При висвітленні другого питання слід розкрити які органи здійснюють 

державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, їх 

повноваження при здійсненні цього контролю. 

При висвітленні третього питання необхідно розглянути в яких формах 

може здійснюватись громадський контроль за додержанням законодавства 

про працю. 

 

Рекомендована література: 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.:Юрінком 

Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Кодекс законів про працю  
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Рекомендована література 
Базова 

1. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник. – К.: Юрінком 
Інтер, 2009. – 624 с. 

2. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: Знання, 2008. 
3. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: Вікар, 2004. 
4. Болотіна  Н.Б. Трудове право України: підручник. – К.: Знання, 2001. 
5. ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасних випадків на виробництві» - К.: Основа, 2007 
6. Кодекс законів про працю України. 

 
 

Допоміжна 
Нормативні акти: 

1. Конституція України.  
2. Кодекс законів про працю України. Офіційний текст із змінами і 

доповненнями станом на 01.01.1998. – К., 1997. – 86 с. 
3. Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс 

України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком 
Інтер, 2003. – 304 с. 

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради 
України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.03 // Офіційний вісник 
України. – 2003. – № 33. – Ст. 1767. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: 
Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. 

7. Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 352 с. 
8. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.92 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 188. 
9. Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української 

РСР при переході республіки до ринкової економіки: Закон Української 
РСР від 20.03.91 // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 23. – Ст. 267. 

10.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом: Закон України від 30.06.99 // Офіційний вісник України. – 1999. 
– № 33. – Ст.1699. 

11.Про відпустки: Закон України від 15.11.96 // Відомості Верховної Ради 
України. – 1997. – № 2. – Ст. 4. 

12.Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік. Закон 
України від 26 грудня 2002р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 
№6. – Ст. 54. 

13.Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, 
організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або 
втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних 
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цінностей: Закон України від 06.06.95 // Відомості Верховної Ради України. 
– 1995. – № 22. – Ст. 173. 

14.Про вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.98 // Відомості Верховної 
Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146. 

15.Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з 
порушенням строків їх виплати. Закон України від 19 жовтня 2000р. // 
Відомості Верховної Ради України. –  2000. –  № 49. – Ст.422. 
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