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Тема 1:Характеристика трудового права України як  галузі права  
 
1. Поняття трудового права як галузі права. 
2. Розвиток трудового права як галузі права. 
3. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного, 

права соціального забезпечення) 
4. Предмет трудового права. Індивідуальні й колективні трудові відносини, їх склад і загальна 

характеристика. 
5. Метод трудового права. 
6. Функції трудового права. 
7. Система трудового права, її структура. Система трудового законодавства. 
 

 
Питання для контролю. 

1. Що називають трудовими відносинами ? 
2. Назвіть найважливіші ознаки трудових відносин. 
3. Що є об’єктом і змістом трудових відносин ?  
4. Хто є суб’єктами трудових відносин ? 
5. Які є відносини тісно пов’язані з трудовими відносинами ? 
6. На які види поділяються відносини у процесі працевлаштування громадян ? 
7. На які види поділяються відносини у зв’язку з підготовкою кадрів і підвищенням кваліфікації ? 
8. Які особливості мають відносини у зв’язку з професійною підготовкою кадрів на виробництві ?    
9. Що називають формами професійного добору кадрів ? 
10. Назвіть особливості процедурних відносин у трудовому праві. 
11. Назвіть ознаки методу трудового права. 
12. Назвіть підстави диференціації у правовому регулюванні праці ? 
13.  Що називають апаратом держави ? 
14. Охарактеризуйте зміст принципу поділу державної влади. 
15. Що таке трудове право ? 
16. Що визначає трудове право ? 
17. Що називають функціями трудового права ? 
18. Назвіть специфічні функції трудового права ? 
19. Що таке система трудового права ? 
20. Що в себе включає система галузі трудового права ? 
21. Дайте визначення складовим системи трудового права. 
22. Які суспільні відносини регулюються трудовим правом? 
23. Дайте визначення системи трудового права як галузі права, науки та навчальної  
      дисципліни. 
24. Чим система галузі трудового права відрізняється від системи КЗпП? 
25. Як розмежувати трудове право від суміжних галузей права? 
26. У чому полягає відмінність трудового права від суміжних галузей права? 
27. Основні тенденції розвитку трудового права. 
 
Нормативні акти: 

1. Ст.ст. 24, 43-46, 53, 55, 56, 57, 60, 68 Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 
1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Ст.ст. 1-7, 21 Кодексу законів про працю України від 10.12.1972 р. із змінами та доповненнями. 
3. Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 352 с. 
4. Про примусову чи обов`язкову працю: Конвенція МОП №29 (1930 р.) // Людина і праця: 

інформаційний бюллетень Міністерства праці і соціальної політики. – 1998. – № 7. 
5. Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 

52. – Ст. 490. 
6. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1998. – № 11–12 . – Ст. 44. 
7. Ст. 2, 4, 10, 13, 34-36 Закону України "Про кооперацію" від 10.07.03 // Офіційний Вісник України. – 

2003. – № 33. – Ст. 1774. 
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8. Ст. 1, 3, 27, 34 Закону України "Про фермерське господарство" від 19.06.03 // Голос України. – 
29.07.2003. – № 139. 

9. Ст. 1, 8, 35, 36 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1997. – № 39. – Ст. 261.  

10. Ст. 1, 5, 19-21 Закону України "Про колективне сільськогоспо-дарське підприємство" від 
14.02.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272. 

11. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 01.11.1996р. № 9 // Юридичний вісник України. – 1996. – 28 листопада 
- 4 грудня. – № 48(74). 

Спеціальна література: 
1. Коментар до ст. 1, 2 КЗпП України / Науково-практичний коментар до законодавства України про 

працю // Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – 1071 с. 
2. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців // Право України. – 1997. – № 1. – С. 

63. 
3.  Гоц В.Я. Співвідношення централізованого і договірного регулю-вання умов праці в ринковій 

економіці // Вісн. Університету внутрішніх справ. – Х., 1997. – Вип. 2. – С. 190-192. 
4. Єрьоменко В.В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України. – 1999. – 

№ 1. – С. 16-19. 
5. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3. 

– С. 34. 
6.  Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право 

України. – 2000. – № 7. – С. 49-53. 
7. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр 

Львівського Національного ун-ту ім. Івана Франка. – 1999. – 214с. 
8.  Процевський О.І. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства 

України // Право України. – 1999. – № 6. – С. 101-105. 
9. Процевський О.І. Про предмет трудового права України // Право України. – 2001. – № 12. – С. 81-

86. 
10. Пурей М.М. Право на працю в Україні в умовах ринкової економіки: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.05 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2003. – 20с. 
11.  Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. – 2000. – № 7. – С. 

53-55. 
 

Тема 2: Поняття та класифікація принципів трудового права (2 год) 
 
1. Поняття принципів трудового права. 
2. Право на працю: правові форми його реалізації  
3. Реалізація принципу договірного регулювання трудових відносин. 
4. Свобода праці як принцип сучасного трудового права. 
5. Принцип визначеності трудової функції. 
 

Ззавдання для підготовки до заняття: 
1) Випишіть норми (статті) Конституції України, КЗпП інших нормативно-правових актів в яких 

відображений, закріплений той чи інший принцип трудового права. 
 

Питання для контролю. 
1. Що є правовими принципами ? 
2. Що називають основними принципами правового регулювання праці ? 
3. В чому полягає значення основних принципів правового регулювання праці? 
4. Назвіть основні принципи трудового права. 
5. Які Ви знаєте принципи, що визначають правове регулювання ринку праці та зайнятості ? 
6. В чому полягає зміст принципу забезпечення свободи праці ? 
7. Яка праця не вважається примусовою ? 
8. Назвіть юридичні гарантії права на працю. 
9. З яких елементів складаються принципи, що визначають застосування праці працівників ? 
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10. Охарактеризуйте принцип соціального партнерства та розвитку особистості працівника. 
11. Хто здійснює контрольні функції за дотриманням законодавства про працю ? 
12. Яке значення основних правових принципів і трудового права зокрема? 
13. Як співвідносяться основні принципи трудового права з основними правами громадян? 

Нормативні акти: 
1. Ст.ст. 24, 43-46, 53, 55, 56, 57, 60, 68 Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Ст. 2, 9, 91, 21, 22, 31-33, 36-41, 43, 45, 64, 71, 223, 230, ч.2 ст. 232 та інші Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями. 
3. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 // Відомості Верховної Ради України. – 

1993. – № 36. – Ст. 361. 
4. Про оплату праці: Закон України від 25.03.95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – 

Ст. 121. 
5. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 

4. 
6. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. 

– Ст. 668. 
7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 

02.03.00 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 13. – Ст. 503. 
8. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1998. – № 11–12 . – Ст. 44. 
9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 
10. Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року: Указ 

Президента України від 03.08.99 №958/99 // Урядовий кур`єр. – 1999. – 19 серп. – № 155-156. 

Спеціальна література: 
1. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю // Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, 

В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – 1071 с. 
2. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3. 

– С. 34. 
3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр 

Львівського Національного ун-ту ім. Івана Франка. – 1999. – 214с. 
 

Тема 3: Формальні джерела трудового права (2 год) 
 
1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація. 
2. Міжнародні акти як джерела трудового права. 
3. Конституція України як основне джерело трудового права. 
4. Кодекс законів про працю: загальна характеристика. Проект трудового кодексу України. 
5. Загальне і спеціальне законодавство України про працю. 
6. Локальні нормативно-правові акти як джерела трудового права. 
7. Зачення Постанов Пленуму Верховного суду України у регулюванні трудових відносин. 
8. Дія нормативних актів про працю у просторі, часі і за колом осіб. 
 

 Завдання для підготовки до заняття: 
1. Визначтесь чи належать до джерел трудового права такі акти: 

1) Конституція України 
2) Конвенція МОП 
3) Генеральна угода 
4) Закон України „Про державну службу” 
5) Закон України „Про сільськогосподарську кооперацію” 
6) Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” 
7) Закон України „Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей” 
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8) Наказ Міністра праці і соціальної політики України про призначення начальника обласного 
центру зайнятості населення України 

9) Галузева угода 
10) Регіональна угода 
11) Графік відпусток заводу „Київприлад” на 2007 рік 
12) Перелік посад з ненормованим робочим днем виробничого об’єднання „Нептун” 
13) Список працівників, яким у зв’язку зі шкідливими умовами праці надається молоко та інші 

рівноцінні харчові продукти виробничого об’єднання „Сільгосптехніка” 
14) Наказ генерального директора Київської тютюнової фабрики про прийняття на роботу 

юрисконсультом Свиридова 
15) Наказ керівника підприємства про перенесення робочих днів у зв’язку зі святкуванням Нового 

року 
16) Трудовий договір 
17) Договір, укладений релігійною організацією з художником Маляренком щодо малювання ікон. 

2. Наведіть приклади загальних норм трудового законодавства, які поширюються на усіх 
працівників, і спеціальних норм, що врегульовують особливості трудових відносин окремих категорій 
працівників. 

3. Які міжнародні акти є обов’язковими для застосування на території України? Чи 
допускається пряме (безпосереднє) застосування норм міжнародного договору судами в Україні при 
вирішенні конкретних справ (спорів)?  

4. Як діють нормативно-правові акти про працю в часі, просторі й за категоріями 
працівників? Наведіть приклади.  

5. Назвіть кілька конвенцій і рекомендацій МОП які ратифіковані Україною. Яких сфер 
трудових відносин вони стосуються?  

6. З якими країнами Україна уклала двосторонні договори про працевлаштування і 
соціальний захист працівників? Назвіть приклади.   
 

Питання для контролю. 
1. Що є джерелом трудового  права України ? 
2. Що називають нормативно-правовим актом ? 
3. Назвіть особливості джерел (форм) трудового права України. 
4. За якими критеріями класифікують джерела трудового права ? 
5. Як поділяються джерела трудового права за ступенем їх важливості та ієрархією ? 
6. Назвіть види джерел ( форм ) трудового права за юридичною ієрархією. 
7. Назвіть види підзаконних нормативно-правових актів за формою. 
8. Що таке система джерел трудового права України? 
9. Суть системи підзаконних нормативно-правових актів про працю. 
10. У чому полягає єдність і диференціація правового регулювання умов праці в сучасних умовах? 
11. Особливості джерел колективно-договірного регулювання у сфері праці. 
12. Які джерела трудового права України мають договірний характер? 
13. Яким чином врегульовуються трудові відносин громадян, що працюють за межами своїх  держав ? 
14. Наведіть приклади матеріальних та процесуальних норм трудового права за КЗпП. 
15. Вкажіть, для яких категорій осіб встановлені особливості регулювання праці. 
16. Назвіть завдання КЗпП. 
17. Вкажіть, хто затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку організації. 
18. Яким чином здійснюється парламентський контроль за дотриманням конституційних прав та свобод 

людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції ? 
19. Чим система джерел трудового права відрізняється від джерел інших галузей права? 
20. Дайте визначення локальних норм трудового права в Україні. 
21. Визначте, чи належать вказівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України до джерел трудового 

права. 
22. Яке значення мають рішення Конституційного Суду України та постанов Пленуму Верховного Суду 

України для регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин? 
23. Назвіть порядок правового регулювання чинності нормативних актів у часі. 

24. Назвіть порядок правового регулювання чинності нормативних актів у просторі. 
25. Назвіть порядок правового регулювання чинності нормативно-правових актів про працю за категоріями 

працівників. 
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Нормативні акти: 
1. Ст.ст. 24, 43-46, 53, 55, 56, 57, 60, 68 Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями, а також ст.ст. 1, 3, 

4, 7, 8, 81, 9, 91 та інші. 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2002. 
4. Про примусову чи обов`язкову працю: Конвенція МОП №29 (1930 р.) // Людина і праця: 

інформаційний бюллетень Міністерства праці і соціальної політики. – 1998. – № 7. 

Спеціальна література: 
1. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю // Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, 

В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – 1071 с. 
2. Гоц В.Я. Співвідношення централізованого і договірного регулювання умов праці в ринковій 

економіці // Вісн. Університету внутрішніх справ. – Х., 1997. – Вип. 2. – С. 190-192. 
3. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 

2001. – № 3. – С.69-71. 
4. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // 

Право України. – 1998. – № 3. – С. 41-44. 
5. Карпенко Д., Хуторян Н. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує 

вдосконалення // Право України. – 1998. – № 6. – С. 54-58. 
6. Кондратьев Р.И. Восполнение пробелов трудового права локальными нормами // Советское 

государство и право. – 1977. – № 3. 
7. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых 

отношений. – Л.: Высшяа школа, 1977. 
8. Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. – Львов, 1973. 
9. Костюк В.Л. Джерела трудового права України: Автореф. дис. …канд. юр. наук: 12.00.05 / Київський 

національний ун-т ім.Т.Шевченка. – К., 2000. – 20 с. 
10. Костюк В.Л. Тлумачення норм права і значення актів судової влади для трудового права // 

Предпринимательство, хазяйство и право. – 2000. – № 6. – С.60-62. 
11. Костюк В.Л. Межі дії актів про працю // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Вип. 55. – Серія: 

Правознавство. – Чернівці, 1999. – С. 63-67. 
12. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр 

Львівського Національного ун-ту ім. Івана Франка. – 1999. – 214с. 
13. Процевський О.І. Яким бути новому Кодексу про працю України? // Право України. – 1995. – № 9 – 

10. 
14. Чубоха Н.Ф. Форми трудового права України: Автореф. дис. …канд. юр. наук: 12.00.05 / Київський 

національний ун-т ім.Т.Шевченка. – К., 2003. – 18 с. 
15. Чубоха Н.Ф. Класифікація форм трудового права // Науковий вісник ВДУ: Юридичні науки. – 

Луцьк, 1997. – № 10. – С. 46-53. 
16. Чубоха Н.Ф. Міжнародний договір як форма трудового права // Вісник Львівського ун-ту. Серія: 

юридична. Вип. 36. – Львів, 2001. – С.361-365. 
 

Тема 4: Правовий статус суб’єктів трудового права. (2 год) 
 
1. Суб’єкти індивідуальних трудових відносин та їх види: загальна характеристика. 
2. Правовий статус працівників і роботодавців як суб’єктів трудових правовідносин. 
3. Правовий статус профспілок. 
4. Суб’єкти колективних трудових відносин: загальна характеристика. 
 

Питання для контролю. 
1. Надайте визначення суб’єктів права. 
2. Надайте визначення суб’єктів трудового права. 
3. Назвіть основні види суб’єктів трудового права 
4. Що називають правовим статусом суб’єкта трудового права? 
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5.  Що визначає трудова правосуб’єктність як особлива властивість, що визнається за суб’єктами   
трудового права законодавством ? 

6. Які критерії характеризують трудову правосуб’єктність громадян ? 
7. З якого моменту громадянин може мати статус роботодавця – суб’єкта трудового права ? 
8. Які статутні права та обов’язки, що характеризують громадян як суб’єктів трудового права Ви знаєте ? 
9. Назвіть характерну особливість юридичних гарантій трудових прав працівника ? 
10.В чому полягає значення гарантій трудових прав працівника? 
11. На які види поділяється юридична відповідальність працівника як суб’єкта трудового права за трудове 

правопорушення ? 
12. Хто є головним суб’єктом управління організації і яким чином він здійснює свої повноваження? 
13. Який порядок утворення професійних спілок визначений чиним законодавством України? 
14. Назвіть права професійних спілок і їх об’єднань. 
15. Якими нормативно-правовими актами врегульовані повноваження трудового колективу та закріплено 

його правовий статус ?    
16. Назвіть повноваження трудового колективу підприємства з правом наймати робочу силу. 
17. Які суб’єкти трудового права здійснюють нагляд та контроль за дотриманням законодавства про 

працю. 
Нормативні акти: 

1. Ст.ст. 24, 36, 43-46, 55 Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 
Ст. 141.  

2. Глави ІІ, ХІІ, ХІІІ, ХVІ, ХVІ-А, ХVІІ, ХVІІІ, ст.ст. 2, 21, 51, 21, 188 та інші Кодексу законів про 
працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями. 

3. Ст.ст. 46, 47, 64, 65, 69 та інші Господарського кодексу України. Господарський процесуальний 
кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 

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

5. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 // Відомості Верховної Ради України. – 
1993. – № 36. – Ст. 361. 

6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 

7. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної 
Ради України. – 1998. – № 11–12 . – Ст. 44. 

8. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями: Закон СРСР від 17.06.83 // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1983. – № 25. – Ст. 382. 

9. Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 16 січня. 
10. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.98 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 
11. Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 

52. – Ст. 490. 
12. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфеде-рацією роботодавців України та 

всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями України на 2002-2003 роки // Праця і зарплата. 
– 2002. – № 6. – Лютий. 

13. Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені 
постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 // Бюллетень Госкомтруда 
СССР. – 1984. – №11. 

14. Рішення Конституційного Суду України у справі про свободу утворення профспілок від 18.10.00 // 
Юридичний вісник України. – 2000. – № 45. 

Спеціальна література: 
1. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю // Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, 

В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – 1071 с. 
2. Гетьманцева Н.Д. Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання / Зб. наук. праць 

юридичного факультету. Вип.1. – Чернівці, 1995. 
3. Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2004. – 19 с. 



 

 8 

4. Пилипенко П.Д. Ознаки трудової правосуб`єктності працівників у трудових правовідносинах // 
Право України. – 1999. – № 12. – С. 94-97. 

5. Пилипенко П.Д. Про трудовий договір як юридичний факт і його сторони // Предпринимательство, 
хозяйство и право. – 2000. – № 9. – С. 46-50. 

6. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр 
Львівського Національного ун-ту ім. Івана Франка. – 1999. – 214с. 

7. Прокопенко В.І. Власник і уповноважений ним орган як суб`єкт трудового права // Право України. – 
1994. – № 10. – С.24. 

8. Якушев І.М. Суб’єкти трудового права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна 
юрид. акад. ім. Я.Мудрого. – Х., 2000. – 19 с. 

9. Ярошенко О.М. Правовий статус сторін трудових правовідносин: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.05 / Національна юрид. акад. ім. Я.Мудрого. – Х., 1999. – 18 с. 

10. Ярошенко О.М. До питання трудової правосуб’єктності праців-ників // Право України. – 1999. – № 
3. – С. 74-76. 

 
Тема 5: Характеристика трудових правовідносин, їх видів та системи (2 год) 

 
1. Поняття і система трудових правовідносин. Індивідуальні та колективні трудові 

правовідносини. 
2. Підстави та умови виникнення трудових правовідносин. 
3. Властивості (характерні риси) трудових правовідносин. 
4. Співвідношення понять суб’єктів трудового права і суб’єктів трудових правовідносин. 
5. Зміст індивідуальних трудових правовідносин. Зміст колективних трудових правовідносин. 

 
Питання для контролю. 

1. Що є правовідносинами у сфері трудового права ? 
2. Хто суб’єктом трудових правовідносин та відносин тісно пов’язаних з трудовими ? 
3. Що є об’єктом правовідносин трудового права ? 
4. Що називають трудовими відносинами ? 
5. Дайте визначення поняття “працівник”. 
6. Дайте визначення поняття “роботодавець”. 
7. Назвіть види трудових правовідносин та охарактеризуйте їх. 
8. Що є змістом трудових правовідносин ? 
9. Які права має працівник відповідно до вимог чинного законодавства ? 
10. Назвіть підстави виникнення, зміни і припинення трудових відносин. 
11. Охарактеризуйте   правовідносини,   пов’язані   із   забезпеченням   зайнятості   і 

працевлаштуванням. 
12. Охарактеризуйте правовідносини між громадянином і центром зайнятості. 
13. Охарактеризуйте правовідносини між центром зайнятості і роботодавцем. 
14. Охарактеризуйте правовідносини між громадянином, направленим службою зайнятості і роботодавцем. 
15. Охарактеризуйте організаційно-управлінські правовідносини у сфері праці. 
16. Охарактеризуйте організаційно-управлінські правовідносини щодо ведення колективних переговорів та 

укладання колективного договору в організації. 
17. Які види організаційно-правових відносин Ви знаєте ? 
18. Що може бути юридичним фактом припинення організаційно-управлінських відносин ? 
19. Охарактеризуйте правовідносини, пов’язані з вирішенням трудових спорів. 
20. Назвіть види правовідносин у зв’язку з вирішенням трудових спорів. 
21. Що є підставою для припинення правовідносин у зв’язку з вирішенням трудових спорів ? 

Нормативні акти: 
1. Ст.ст. 24, 36, 43-46, 55 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 

Ст. 141.  
2. Глави ІІ, ХІІ, ХІІІ, ХVІ, ХVІ-А, ХVІІ, ХVІІІ, ст.ст. 2, 21, 51, 21, 188 та інші Кодексу законів про 

працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями. 
3. Ст.ст. 46, 47, 64, 65, 69 та інші Господарського кодексу України. Господарський процесуальний 

кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 
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4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 // Відомості Верховної Ради України. – 
1993. – № 36. – Ст. 361. 

5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 

6. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної 
Ради України. – 1998. – № 11–12. – Ст. 44. 

7. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями: Закон СРСР від 17.06.83 // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1983. – № 25. – Ст. 382. 

8. Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 16 січня. 
9. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.98 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 
10. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та 

всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями України на 2002-2003 роки // Праця і зарплата. 
– 2002. – № 6. – Лютий. 

11. Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені 
постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 // Бюллетень Госкомтруда 
СССР. – 1984. – №11. 

Спеціальна література: 
1. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю // Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, 

В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – 1071 с. 
2. Єрьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних 

сільськогосподарських підприємствах, селянських (фермерських) господарствах, кооперативах // 
Право України. – 1997. – № 6. – С. 51-55. 

3. Єрьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 
12.00.05 / Національна юрид. академія. – Х., 1998. – 18 с. 

4. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Дело, 
1999. – Гл. 3: Регулирование коллективных трудовых отношений (коллективное трудовое право). 
Правовой механизм социального партнерства: органы двустороннего и трехстороннего 
сотрудничества. – С. 226-264; Раздел 3 Гл. 9: Польша: становление нового коллективного трудового 
права. – С. 411-422. 

5. Орловський О.Я. Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах: Автореф. дис. … канд. юр. 
наук: 12.00.05 / Київ. націон. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 20 с. 

6. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Видавничий центр 
Львівського Національного ун-ту ім. Івана Франка. – 1999. – 214с. 

7. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Знання, КОО, 
2003. – 146 с. 

8. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 
2000. – № 1. – С. 59-63. 

9. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О.: 
Юридична література, 2001. – 328 с. 

10. Галиця О.С. Правові взаємовідносини власника або уповнова-женого ним органа і профспілкової 
організації на підприємстві, в установі, організації. Наукові записки Києво-Могилянської академії. -
Том 8. Філософія, право. – К., 1999. 

 
Тема 6: Соціальне партнерство в сфері праці та його правове забезпечення (2 год) 

 
1. Поняття та основні напрямки соціального партнерства в Україні. 
2. Поняття колективного договору. Сторони колективного договору і порядок його 

укладення. 
3. Зміст і структура колективного договору. 
4. Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення 

колективних переговорів. 
5. Реалізація колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за 

порушення колективних договорів. 
6. Поняття угоди. Генеральна, галузева та регіональна угоди, їх сторони і зміст. 
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7. Порядок укладення, зміни угод і контроль за їх виконанням. 
 

Питання для контролю. 
1. Надайте визначення  поняття “колективний договір”. 
2. Назвіть сторони колективного договору. 
3. Як Ви розумієте поняття “сфера”  укладання колективного договору” ? 
4. Вкажіть, чи може колективний договір укладатися у структурних підрозділах ?  
5. Чим визначається зміст і структура колективного договору ? 
6. Що є предметом колективного договору  ? 
7. На кого поширюються положення колективного договору ?  
8. Які умови колективного договору Ви знаєте ? 
9. Що є складовою частиною колективного договору ?  
10. В чому полягає мета “колективних переговорів” ? 
11. Визначте порядок та терміни укладання колективного договору на новоствореному підприємстві ? 
12. Яким чином відбувається нормативно-правове врегулювання реєстрації колективних  договорів ? 
13.  Як Ви розумієте  поняття “реалізація колективного договору” ? 
14. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору ? 
15. Вкажіть, чи зобов’язаний роботодавець укладати колективний договір ? 
16. Який строк чинності колективного договору визначено законодавством України? 
17. Надайте визначення  поняття “угода”. 
18. Що є змістом колективних угод ? 
19. Які види угод Ви знаєте ? 
20. Назвіть поряд реєстрації угод визначений чинним законодавством України. 
21. В чому полягає різниця між колективним договором та угодою ? 
 

Нормативні акти: 
1. Глави ІІ, ХVІ, ХVІ-А, ХVІІІ, ст.ст. 2, 9, 91, 44, 97, 104, 105, 108, 115 та інші Кодексу законів про 

працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями. 
2. Ст.ст. 46, 47, 64, 65, 69 та інші Господарського кодексу України. Господарський процесуальний 

кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2002. 
4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.93 // Відомості Верховної Ради України. – 

1993. – № 36. – Ст. 361. 
5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 
6. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 

організаціями: Закон СРСР від 17.06.83 // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1983. – № 25. – Ст. 382. 
7. Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 16 січня. 
8. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.98 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 
9. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 

4. 
10. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 

49. – Ст. 668. 
11. Про оплату праці: Закон України від 25.03.95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. 

– Ст. 121. 
12. Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних 

договорів: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 225 // ЗП України. – 
1994. – № 8. – Ст. 193. 

13. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та 
всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями України на 2002-2003 роки // Праця і зарплата. 
– 2002. – № 6. – Лютий. 

14. Рішення Конституційного Суду України у справі про свободу утворення профспілок від 18.10.00 // 
Юридичний вісник України. – 2000. – № 45. 
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Спеціальна література: 
1. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю // Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, 

В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – 1071 с. 
2. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. – 2000. – № 8. 

– С. 85-87. 
3. Жернаков В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб’єкти, правове регулювання // Право 

України. – 1999. – № 10. – С. 41-45. 
4. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Дело, 

1999. – Гл. 3: Регулирование коллективных трудовых отношений (коллективное трудовое право). 
Правовой механизм социального партнерства: органы двустороннего и трехстороннего 
сотрудничества. – С. 226-264; Раздел 3 Гл. 9: Польша: становление нового коллективного трудового 
права. – С. 411-422. 

5. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О.: 
Юридична література, 2001. – 328 с. 

 
 

Тема 7: Правове регулювання зайнятості населення. (2 год) 
 

1. Законодавство про зайнятість населення. Поняття зайнятості, категорії зайнятого 
населення. Державні гарантії зайнятості населення. 

2. Державна служба зайнятості, її права і обов’язки. 
3. Право громадян, які зареєстровані в службі зайнятості на підготовку і перекваліфікацію. 
4. Поняття безробітного, його правовий статус і соціальне забезпечення.  

 
Питання для контролю. 

1. Якими законодавчими та нормативно-правовими актами врегульовується законодавство про зайнятість ? 
2. Які основні принципи державної політики у сфері зайнятості населення Ви знаєте ? 
3. Що гарантує держава працездатному населенню у працездатному віці в Україні ? 
4. Які категорії зайнятого населення встановлює законодавство? 
5. Які додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій працівників Ви знаєте ? 
6. Що називають бронею робочих місць за робітничими професіями ? 
7. Як Ви розумієте поняття “квота робочих місць” ? 
8. Надайте визначення поняття “зайнятість”. 
9. Надайте визначення поняття “безробітні”. 
10. Надайте визначення поняття “підходяща робота”. 
11. Назвіть порядок вивільнення працівників ? 
12. Надайте визначення поняття “працевлаштування”. 
13. В чому полягає зміст права на забезпечення зайнятості та працевлаштування ? 
14. Яким  чином врегульовується правова організація працевлаштування. 
15. Якими  законодавчими та нормативно-правовими актами врегульовано встановлення особливостей 
працевлаштування для окремих категорій громадян ? 
16. В чому полягає право громадян на соціальний захист у сфері зайнятості ? 
17. Як Ви розумієте право громадян на оскарження дій працівників служби зайнятості ? 
18. Які права та обов’язки встановлено для підприємств, установ та організацій у сфері зайнятості? 
19. Яким чином врегульовано встановлення порядку направлення на роботу або професійне навчання ? 
20. Які види зайнятості не пов’язані з укладанням трудового договору ? 

 
Нормативні акти: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Глава ІІІ-А та інші статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та 

доповненнями. 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2002. 
4. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1998. – № 11–12. – Ст. 44. 
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5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 
02.03.00 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 13. – Ст. 503. 

6. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.93 № 
2998-XII в ред. Закону від 23.03.00 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 211. 

7. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон 
України від 24.01.95 № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35. 

8. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.98 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1998. – № 21. – Ст. 252. 

9. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах: Затверджене Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-ІХ. 

10. Положення про порядок організації сезонних робіт: Затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.04.98 № 578// Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики 
України. – 1998. – № 7. 

11. Положення про державну службу зайнятості: Затверджене постановою Кабінету Міністрів УРСР 
від 24.06.91 № 47 Про затвердження положень щодо застосування Закону УРСР "Про зайнятість 
населення" (із змін. і доповн.) // Праця і зарплата. – 1998. – № 19. 

12. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт: Затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 578 // Інформаційний бюлетень 
Міністерства праці та соціальної політики України. – 1998. – № 7. 

13. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць 
для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту: Затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.04.98 № 578 // Інформаційний бюлетень Міністерства праці та 
соціальної політики України. – 1998. – № 7. 

14. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких 
здійснювалась за державним замовленням: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.08.96 № 992 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 10 жовтня. 

15. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в 
Україні: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028. 

16. Про переселення сімей в сільську місцевість і організований набір працівників: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 11.10.91 № 253 // ЗПУ України. – 1991. – № 11. – Ст. 107. 

17. Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів: Затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.95 № 314 "Про організацію робочих місць та 
працевлаштування інвалідів" // ЗП України. – 1995. – № 7. – Ст. 181.  

18. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають 
роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної 
допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки: Затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578. 

19. Про затвердження переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 31.03.94 № 46 // Інформаційний бюлетень Українського державного центру правової 
інформації. – 1994. – № 18. 

Спеціальна література: 
1. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю // Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, 

В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – 1071 с. 
2. Кучер Г. Механізм забезпечення додаткових гарантій зайнятості соціально вразливих осіб на ринку 

праці // Соціальний захист. – 1999. – № 1. – С. 57-59. 
3. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. – 1996. – № 5. – С. 30-33. 

 
Тема 8: Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин. (2 год) 

 
1. Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних 

цивільно-правових договорів пов’язаних з працею (підряду, договору про виконання 
робіт, надання послуг, авторського договору). 

2. Сторони, зміст і форма трудового договору. Порядок укладання трудового договору. 
3. Особливості укладання деяких видів договорів. 
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4. Трудовий договір про роботу за сумісництвом, його відміннясть від суміщення 
професій. 

5. Переведення на іншу роботу: поняття, класифікцаія переведень. Порядок переведення 
на іншу роботу. 

6. Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення. 
7. Зміна істотних умов праці. 

 
Питання для контролю. 

1. Що називають трудовим договором ? 
2. Який нормативний акт є основним актом трудового законодавства ? 
3. Які форми реалізації права на працю Ви знаєте ? 
4. З досягненням якого віку виникає трудова правоздатність ? 
5. Надайте визначення трудової дієздатності.  
6. Які ознаки трудового договору Ви знаєте ? 
7. Назвіть види умов трудового договору та надайте їм характеристику. 
8. Які документи подаються особою, яка укладає трудовий договір ? 
9. Що розуміють під змістом трудового договору ? 
10. Чим необхідні умови трудового договору відрізняються від додаткових ? 
11. На які види поділяються трудові договори за ознакою строку? 
12. Які працівники називаються тимчасовими ? 
13. Які працівники називаються сезонними ? 
14. У якій формі укладається трудовий договір ? 
15. Чим контракт як особливий вид трудового договору відрізняється від звичайного трудового договору ? 
16. Чим переміщення працівника відрізняється від переведення ? 
17. В яких випадках закон дозволяє переведення працівника без його згоди ? 
18. Назвіть порядок укладання трудового договору. 
19. Які зобов’язання, відповідно до вимог чинного законодавства України, покладаються  на роботодавця 

після укладення трудового договору з працівником до початку ним роботи? 
20. Охарактеризуйте види трудових договорів. 
21. Як законодавство України врегульовує порядок ведення та обліку трудових книжок ? 

Нормативні акти: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Конвенція МОП № 158 "Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця" 1982р.: 

Ратифікована Верховною Радою України 04.02.94.  
3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями. 
4. Ст.ст. 46, 47, 64, 65, 69 та інші Господарського кодексу України. Господарський процесуальний 

кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2002. 
6. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. 

– Ст.131. 
7. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1998. – № 11–12. – Ст. 44. 
8. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. 

– Ст. 668. 
9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 
10. Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 

52. – Ст. 490. 
11. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету 

Міністрів від 19.03.94 №170 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172. 
12. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у 

загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.93 // Зібрання 
постанов Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121. 
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13. Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.95 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 
11. – Ст. 264. 

14. Положення про порядок укладання контракту при прийнятті (наймі) на роботу працівників: 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 19.03.94 № 170 // Зібрання постанов Уряду 
України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.  

15. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 03.04.93 № 245 // Зібрання постанов Уряду 
України. – 1993. – № 9. – Ст. 184.  

16. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301 // 
Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 197  

17. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах: Затверджене Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-ІХ. 

18. Положення про порядок організації сезонних робіт: Затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.04.98 № 578// Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики 
України. – 1998. – № 7. 

19. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в 
Україні: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028. 

20. Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних 
підприємств: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.99 № 1571 // Праця і 
зарплата. – 1999. – № 22. – Вересень.  

21. Положення про порядок проведення атестації державних службовців: Затверджене постановою 
Кабінету Міністрів від 28.12.00 № 1922 // Праця і зарплата. – 2001. – № 2. – Січень. 

22. Про затвердження Типової форми контракту з працівником: Наказ Міністерства праці і соціальної 
політики України від 15.04.94 №23 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці 
України. – 1994. – № 6. 

23. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затверджена наказом Міністерства 
праці України від 29.07.93 № 58 // Праця і зарплата. – 2001. – № 27. – Липень. 

24. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, 
організацій: Затверджено наказом Міністерства праці України від 28.06.93 № 43 // Людина і праця. – 
1993. – № 8. 

25. Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені 
постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 // Бюллетень Госкомтруда 
СССР. – 1984. – №11. 

Судова практика: 
1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської 

ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст.21 КЗпП України (справа про 
тлумачення терміна "законодавство") від 09.07.98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – Ст. 
1209. 

2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Рішення Конституційного суду України у 
справі за конституційним поданням народних депутатів та Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини щодо відповідності Конституції України статтей 8, 11, 16 Закону України. – Київ. – 
2000 – Спр. 1-36/2000. 

3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного 
Суду України від 01.11.1996 р. № 9 // Юридичний вісник України. – 1996. – 28 листопада – 4 грудня. 
– № 48(74). 

4. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової 
практики. – 1998. – №38. 

5. Практика розгляду трудових спорів. Доповідач суддя Верховного Суду України Григор‘єва Л.І. // 
Праця і зарплата.- 1999-2001р.р. 

6. Григор‘єва Л.І. Практика розгляду трудових спорів при розірванні трудового договору // Праця і 
зарплата.-2000.-№15-19, 21-23, 38, 43-44. 

Спеціальна література: 
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1. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю // Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, 
В.Г. Ротань. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2004. – 1071 с. 

2. Баранюк Ю.В. Контракт як вид трудового договору: Дисертація на здобуття наукового ступеня 
к.ю.н. / Київський національний ун-т ім.. Т.Шевченка. – К., 1999. 

3. Венедиктов В.С. Трудовой договор (контракт) по законодательству Украины. – Харьков, 1996. – 126 
с. 

4. Гаврилюк О.В. Контракт у трудовому праві України: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.05 / 
Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17 с. 

5.  Єрьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних 
сільськогосподарських підприємствах, селянських (фермерських) господарствах, кооперативах // 
Право України. – 1997. – № 6. – С. 51-55. 

6.  Єрьоменко В.В. Підстави виникнення трудових правовідносин: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 
12.00.05 / Національна юрид. академія. – Х., 1998. – 18 с. 

7. Єрьоменко В.В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії і практики // Право України. – 
2000. – № 6. – С. 39. 

8.  Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право 
України. – 2000. – № 7. – С. 49-53. 

9. Колбасин Д.А. Содержание трудового договора на современном этапе. – Мн.: Навука і тэхніка, 
1990. – 176 с. 

10. Коршунова Т.Ю, Нуртдинова А.Ф. Трудовой договор в современных условиях. (К вопросу о найме 
труда) // Государство и право. – 1994. – № 2. – С. 30-41.  

11. Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование трудовых отношений работников корпоративных 
предприятий: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.05 / Ин-т законодательства и сравнит. 
правоведения при Верхов. Совете Рос. Федерации. – М., 1992. – 24 с. 

12.  Луценко С. Проблемы правового регулирования контракта как особой формы трудового договора 
// Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 9. – С. 26-30. 

13. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Знання, КОО, 
2003. – 146 с. 

14. Пилипенко П.Д. Про трудовий договір як юридичний факт і його сторони // Предпринимательство, 
хозяйство и право. – 2000. – № 9. – С. 46-50. 

15. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів: Вид. центр Львівського 
Національного ун-ту ім.І.Франка, 1999. – 214 с. 

16. Пилипенко П.Д. Юридичні особи – роботодавці: новий погляд на стару проблему // Юрид. вісник. 
– 1999. – № 4. – С. 85-90. 

17.  Прокопенко В.І. Власник і уповноважений ним орган як суб`єкт трудового права // Право України. 
– 1994. – № 10. – С.24. 

18.  Прокопенко В.І. Співвідношення понять "трудовий договір" і "контракт" у трудовому праві 
України // Вісн. Академії правових наук України. – Х., 1995. – № 3. – С. 109 -117. 

19. Прокопенко В.І. Трудова правосуб`єктність власника або уповноваженого ним органу // Концепція 
розвитку законодавства України. Матеріали науково-практ. конф. – К., Інститут законодавства 
Верховної Ради України. – 1996, травень. – С. 322-323. 

20. Расторжение трудового договора в связи с изменениями в организации производства и труда. 
Случаи и порядок высвобождения работников по п. 1 ст. 40 КЗпТ Украины / Г.И.Чангули, 
И.А.Рашкевич. – К., 1998. – 36 с. 

21. Свічкарьова Я. Контракт в акціонерних товариствах // Право України. – 1998. – № 4. – С. 15-19.  
22. Свічкарьова Я.В. Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах: Автореф. 

дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юрид. акад. ім. Я.Мудрого. – Х., 2003. – 20 с. 
23.  Свічкарьова Я.В. Регулювання праці в акціонерних товариствах // Право України. – 1998.- №1. – С. 

58-61. 
24. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05 / 

Національна юрид. акад. ім. Я.Мудрого. – Х., 2001. – 20 с. 
 

Тема 9: Правове регулювання припинення трудового договору (2 год) 
 

1. Загальні підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпП). 
2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 
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3. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 
4. Порядок оформлення припинення трудових відносин та проведення розрахунку з 

працівником. 
5. Поняття та випадки відсторонення від роботи. Відмінність між відстороненням від роботи та 

припиненням трудового договору. 
 

Питання для контролю. 
 
1. Які загальні підстави припинення трудового договору передбачені законом ? 
2. Яким чином працівник може розірвати безстроковий трудовий договір ? 
3. За яких умов працівник може достроково розірвати строковий трудовий договір ? 
4. Які підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця передбачені законом ? 
5. Яким чином відбувається  оформлення звільнення ? 
6. Назвіть порядок проведення розрахунку при звільненні з роботи працівника ? 

Нормативні акти: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Конвенція МОП № 158 "Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця" 1982р.: 

Ратифікована Верховною Радою України 04.02.94.  
3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями. 
4. Ст.ст. 46, 47, 64, 65, 69 та інші Господарського кодексу України. Господарський процесуальний 

кодекс України: Офіційні тексти / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с. 
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2002. 
6. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. 

– Ст.131. 
7. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.91 в редакції від 21.11.97 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1998. – № 11–12. – Ст. 44. 
8. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. 

– Ст. 668. 
9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 
10. Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 

52. – Ст. 490. 
11. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету 
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12. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у 

загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.93 // Зібрання 
постанов Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121. 
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Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 03.04.93 № 245 // Зібрання постанов Уряду 
України. – 1993. – № 9. – Ст. 184.  

16. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301 // 
Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 197  
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Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-ІХ. 

18. Положення про порядок організації сезонних робіт: Затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.04.98 № 578// Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики 
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19. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в 
Україні: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028. 

20. Положення про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних 
підприємств: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.99 № 1571 // Праця і 
зарплата. – 1999. – № 22. – Вересень.  

21. Положення про порядок проведення атестації державних службовців: Затверджене постановою 
Кабінету Міністрів від 28.12.00 № 1922 // Праця і зарплата. – 2001. – № 2. – Січень. 

22. Про затвердження Типової форми контракту з працівником: Наказ Міністерства праці і соціальної 
політики України від 15.04.94 №23 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці 
України. – 1994. – № 6. 

23. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затверджена наказом Міністерства 
праці України від 29.07.93 № 58 // Праця і зарплата. – 2001. – № 27. – Липень. 

24. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, 
організацій: Затверджено наказом Міністерства праці України від 28.06.93 № 43 // Людина і праця. – 
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25. Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені 
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Судова практика: 
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ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст.21 КЗпП України (справа про 
тлумачення терміна "законодавство") від 09.07.98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 32. – Ст. 
1209. 

2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Рішення Конституційного суду України у 
справі за конституційним поданням народних депутатів та Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини щодо відповідності Конституції України статтей 8, 11, 16 Закону України. – Київ. – 
2000 – Спр. 1-36/2000. 

3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного 
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– № 48(74). 

4. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової 
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Право України. – 1997. – № 6. – С. 51-55. 
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21. Свічкарьова Я.В. Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах: Автореф. 

дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05 / Національна юрид. акад. ім. Я.Мудрого. – Х., 2003. – 20 с. 
22.  Свічкарьова Я.В. Регулювання праці в акціонерних товариствах // Право України. – 1998.- №1. – С. 
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23. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір: Автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.05 / 

Національна юрид. акад. ім. Я.Мудрого. – Х., 2001. – 20 с. 
24. Тищенко О. Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: 

правові проблеми // Право України. – 2000. – № 6. – С. 50. 
 

Тема 12: Правові питання нормування та оплати праці. (2 год) 
 

1. Поняття і структура заробітної плати, її відмінність від винагород за цивільно-правовими 
договорами. 

2. Система оплати праці: поняття і її види. 
3. Тарифна система та її елементи. 
4. Порядок оплати праці. 
5. Оплата праці при відхиленні від встановлених нормальних умов праці. 
6. Нормування праці. Норми праці та їх зв’язок з оплатою праці. 
7. Обмеження відрахувань із заробітної плати. 
8.  Надбавки та доплати, гарантійні та компенсаційні виплати. 

 
Питання для контролю. 

1. Поняття заробітної плати. 
2. Елементи тарифної системи. 
3. Який строк дії норм праці? 
4. Які умови праці мають враховуватися при розробленні норм виробітку? 
5. Охарактеризуйте системи оплати праці. 
6. За якою системою здійснюється оплата праці спеціалістів та робітників? 
7. Відмінність погодинної та відрядної систем оплати праці. 
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8. Оплата роботи в надурочний та нічний час. 
9. Форми матеріального стимулювання праці працівників. 
10. Строки виплати заробітної плати. 
11. Порядок виплати заробітної плати? 
12. Чинники, від яких залежить оплата часу простою працівників. 
13. Яким нормативним актом регулюється порядок обчислення середньої заробітної плати? 
14. Види гарантійних виплат і доплат. 
15. Види компенсаційних виплат і доплат. 
16. Що спільного і яка відмінність між гарантійними виплатами й доплатами та заробітною  платою? 
17. Гарантії в оплаті праці. 
18. Компенсаційні виплати виплачуються:  

а) при службових відрядженнях;  
б) у разі роботи в польових умовах;  
в) при переїзді на роботу до іншої місцевості;  
г) за амортизацію інструментів, які належать працівникові, та в інших випадках. 

19. Як називаються витрати працівника в службовому відрядженні, що не потребують спеціального 
документального підтвердження? 

20. У яких випадках здійснюються відрахування із заробітної плати? 
21. Загальний розмір відрахувань при кожній виплаті заробітної плати. 
22. У яких випадках не допускаються відрахування: 

а) з вихідної допомоги;  
б) з компенсаційних виплат. 

 
Нормативні акти: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Глава VІ, VІІ та інші статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та 

доповненнями. 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2002. 
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. 

– Ст.131. 
5. Про оплату праці: Закон України від 25.03.95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – 

Ст. 121. 
6. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 

4. 
7. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік. Закон України від 26 грудня 

2002р. // Відомості Верховної Ради України.-2003.- №6.- Ст. 54. 
8. 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. 
9. Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення". Закон України 

від 6 лютого 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №4 
10. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. № 1298. 

11. Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 3 квітня 1993р. № 244 // ЗП України. – 1993. – № 9. – Ст.183. 

12. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 лютого 1995р. № 100 //ЗП України. – 1995. – № 4. – Ст. 212. 

13. Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з 
порушенням термінів їх виплати. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 
лютого 2001р. № 159 // Офіційний вісник України. – 2001. – №8 . – Ст.322. 

14. Положення про порядок виплати надбавки за стаж роботи у науковій сфері. Затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999р.. № 1110 //Офіційний вісник України. – 
1999. – № 25. – Ст.137. 
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15. Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства: Затверджені постановою 
Міністерства праці України від 19 травня 1995р. № 2 //Бюлетень законодавства і юридичної 
практики України. – 1997. – №11-12. – С.411-419. 

16. Про донорство крові та її компонентів. Закон України від 23 червня 1995р. //Відомості Верховної 
Ради України.- 1995.- №23 .- Ст.183. 

17. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999р. № 663 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. 
– ст.720. 

18. Про гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. Постанова Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 1998р. № 255 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 9. – ст.351. 

19. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, 
підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва. Постанова 
Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997р. № 695 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 
28. – С.65. 

20. Норми коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих 
легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання. Затверджені наказом 
Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 12 листопада 1993р. №88 
//Людина і праця. – 1997. – № 12. 

Судова практика: 

1. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової 
практики. – 1998. – №38. 

2. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 24.12.1999р. № 13 // Праця і зарплата. – 2000. – № 13. – Квітень. 

3. Практика розгляду судами справ про оплату праці та деякі питання, що виникли при застосуванні 
нових положень трудового законодавства // Вісн. Верховного Суду України. – 1998. – № 4. – 
Додаток до журн. – С.36. 

Спеціальна література: 
1. Бурак В.Я. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу 

відпочинку і заробітної плати на підприємствах: Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.05 / Київ. 
націонал. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18 с. 

2. Быков А.М. Служебные командировки.- М.-Юрид. лит.,1989.- 144с. 
3. Гетьманцева Н. Співвідношення централізоіаного і локального методів правового регулювання 

оплати праці // Право України. – 1997.- № 12.- С.66-70. 
4. Калина А. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб.-метод. 

Пособие.- К.: МАУП, 1995.- 288с. 
5. Колот А. Нормування праці: значення в ринковій економіці і шляхи вдосконалення // Праця і 

зарплата. – 1998.- № 17.- С. 20-21. 
6. Широкова Л. Компенсация за работу в экстримальных условиях //Человек и труд.- 1995.- № 18. 

 
Тема 13: Правове регулювання трудової дисципліни (2 год) 

 
1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Обов’язки власника та 

обов’язки працівників. 
2. Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників. 
3. Поняття дисциплінарного проступку. Види дисциплінарних стягнень. 
 

Завдання для підготовки до заняття: 
1) Відповідати одночасно виходять два студенти: один називає права та обовязки працівника, інший 

кореспондуючі права та обовязки роботодавця (власника або уповноваженого ним органу). 
  

Питання для самоконтролю. 
1. Надайте визначення  поняття “внутрішній трудовий розпорядок”. 
2. Назвіть види правил внутрішнього трудового розпорядку.  
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3. Як Ви розумієте поняття “структура правил внутрішнього трудового розпорядку” ?  
4. Якими документами конкретизуються  обов’язки сторін трудового договору ?  
5. Які групи обов’язків працівників Ви знаєте ? 
6. Назвіть види заходів заохочення працівників.  
7. Який порядок застосування заохочень встановлений чинним законодавством України ?  
8. Які переваги і пільги надаються працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки?  
9. Який порядок заохочення встановлено  за особливі трудові заслуги ? 
10. Надайте визначення  поняття “трудова дисципліна”. 
11. В чому полягає значення трудової дисципліни ? 
12. Які методи забезпечення трудової дисципліни Ви знаєте ? 
13.  Назвіть види відповідальності працівників за трудовим законодавством України ?  
14. Як Ви розумієте відповідальність згідно з трудовим правом ?  
15. Що є підставою дисциплінарної відповідальності ? 
16. Як Ви розумієте поняття “трудове правопорушення” ?  
17. За яких умов настає дисциплінарна відповідальність працівників ? 
18. Хто може бути суб’єктом дисциплінарного проступку ? 
19. Що є  об’єктом дисциплінарного проступку ? 
20. Надайте визначення поняття “дисциплінарний проступок у сфері трудових відносин”. 
21. Назвіть стадії процедури накладення дисциплінарного стягнення. 
22. Які види дисциплінарної відповідальності Ви знаєте ? 
23. Які строки для застосування дисциплінарного стягнення встановлені чинним законодавством ? 
24. Кому надано повноваження застосовувати дисциплінарні стягнення ? 
25. Назвіть порядок застосування дисциплінарних стягнень. 
26. Яким чином законодавство України врегульовує порядок оскарження дисциплінарного стягнення ? 
27. Назвіть порядок зняття дисциплінарного стягнення. 
28. Які заходи громадського стягнення застосовуються за порушення трудової дисципліни ? 

 
Нормативні акти: 
1. Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Глава Х, ст. 40, 41, 42, 44 та інші статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із 

змінами та доповненнями. 
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. 

– Ст.131. 
4. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 

4. 
5. Про вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.98 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – 

№ 25. – Ст. 146. 
6. Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 

52. – Ст. 490. 
7. Про статус суддів: Закон України від 15.12.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 8. – 

Ст. 56. 
8. Про кваліфікаційну комісію, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів 

судів України: Закон України від 02.02.94 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 22. – Ст. 
140. 

9. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями: Закон СРСР від 17.06.83 // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1983. – № 25. – Ст. 382  

10. Про оплату праці: Закон України від 25.03.95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. 
– Ст. 121. 

11. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. 
– Ст. 793. 

12. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 

13. Дисциплінарний статут прокуратури України: Затверджений постановою Верховної Ради України 
від 06.11.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15. 

14. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту: Затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.01.93 № 55 // ЗПУ України. – 1993. – №4-5. – Ст. 71 
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15. Статут про дисципліну працівників зв’язку: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.07.96 № 877 // ЗПУ України. – 1996. – № 15. – Ст. 420. 

16. Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені 
постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 // Бюллетень Госкомтруда 
СССР. – 1984. – №11. 

 
Судова практика: 
1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного 

Суду України від 01.11.1996р. № 9 // Юридичний вісник України. – 1996. – 28 листопада - 4 грудня. 
– № 48(74). 

2. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової 
практики. – 1998. – №38. 

Спеціальна література: 
1. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответствен-ности в трудовом праве. – 

Харьков: Консум, 1991. – 136 с. 
2. Пилипенко П.Д. Правоохоронні відносини в сфері трудового права // Вісник Львівського 

університету, серія юридична, 1996. – Випуск 33. – С. 25-28. 
3. Пилипенко П.Д. Кримінально-правовий захист трудових прав громадян. // Кримінальний кодекс 

України (проект): проблеми теорії та практики. – Л., 1994. – С.176-177 
4. Скобелкин В.Н. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. – Харьков; 

Воронеж: Чернозем. кн. изд-во, 1990. – 223 с. 
5. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М.: Юрид.лит., 

1990. – 176 с. 
6. Щербина В. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве Украины . – К.: Бизнес-информ, 

1995. – № 47-48. 
 

Тема 14: Матеріальна відповідальність сторін трудового договору (4 год) 
 

1. Поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. 
2. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників. Її відмінності від цивільно-

правової відповідальності. 
3. Види матеріальної відповідальності працівників. 
4. Визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню працівником. 
5. Порядок відшкодування шкоди, завданої працівником. 
6. Підстава, умови й види матеріальної відповідальності підприємства, установи, організації за 

шкоду, заподіяну працівникові. 
7. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір перевищує її 

номінальний розмір. 
 

Питання для контролю. 
1. Надайте визначення  поняття “матеріальна відповідальність”. 
2. Назвіть види матеріальної відповідальності..  
3. Назвіть відмінності матеріальної відповідальності від дисциплінарної.  
4. У чому полягає матеріальна відповідальність ?  
5. Які особливості матеріальної відповідальності працівників згідно з трудовим правом Ви знаєте ? 
6. Назвіть загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників.  
7. Які умови передбачають настання матеріальної відповідальності працівників ?  
8. Які переваги і пільги надаються працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки 

?  
9. Які межі матеріальної відповідальності Ви знаєте ? 
10. Назвіть види матеріальної відповідальності залежно від форми вини працівника. 
11. Назвіть порядок обчислення середньої заробітної плати працівника ? 
12. Надайте визначення  поняття “обмежена матеріальна відповідальність”. 
13. Надайте визначення  поняття “повна матеріальна відповідальність”. 
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14. Надайте визначення  поняття “підвищена матеріальна відповідальність”. 
15. В чому полягає колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників ? 
16. Як Ви розумієте поняття “типовий договір” ?   
17. Назвіть обставини, від яких залежить визначення розміру шкоди заподіяної роботодавцеві. 
18. Які способи покриття заподіяної працівником шкоди Ви знаєте ? 
19. Який порядок вирішення трудового спору у питаннях матеріальної відповідальності встановлено 

чинним законодавством України ? 
20. Назвіть обставини, які враховує суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю 

працівником. 
21. Назвіть випадки відповідальності роботодавця перед працівником. 
22. Які випадки відповідальності роботодавця у разі незабезпечення належних, безпечних і здорових умов 

праці Ви знаєте ? 
 

Нормативні акти: 
1. Глава ІХ та інші статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та 

доповненнями. 
2. Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 
//Урядовий Кур`єр. – 1999. – 17 листоп. – № 215. 

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

4. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних 
цінностей: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 (із зм. і доп.) // 
ЗПУ України. – 1996. – № 6. – Ст. 192. 

5. О порядке заключения письменных договоров о полной материальной ответственности рабочих и 
служащих за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения или для других 
целей: Постановление Совета Министров СССР от 03.10.77 № 889 // СП СССР. – 1977. – №26. – Ст. 
167. 

6. Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 
которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о 
полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценнос-тей, переданных им 
для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а 
также типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности: Постановление 
Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и 
Секретариата ВЦСПС от 28.12.77 № 447/24 // Бюллетень Государственного комитета Совета 
Министров СССР по труду и социальным вопросам. – 1978. – № 4. 

Судова практика: 
1. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням Управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального стра-хування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захво-рювань України у Кіровоградській області про офіційне тлумачення положення 
частини третьої статті 34 Закону України "Про загально-обов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності" (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального 
страхування) Справа № 1-9/2004 від 27.01.04. 

2. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 
06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової 
практики. – 1998. – №38. 

3. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 
організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.92 № 14 (із 
зм. і доп.) // Вісник Верховного суду України. – 1997. – № 2. 

Спеціальна література: 
1. Бару М. Виконання зобов’язань за трудовим договором.// Право України. – 1995. – № 8. – С. 32. 
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2. Бару М. Чи потребують судового захисту спори до виникнення трудових правовідносин? // Право 
України. – 1996. – №5. – С.64 

3. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответствен-ности в трудовом праве. – Х., 
1995. 

4. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, 
роз’яснення коментарі / Відпов. редактор П.І. Шевчук. – К.: Юрінком Інтер. – 1998. 

5. Григор’єва Л. За затримку зарплати доведеться відповідати // Урядовий кур’єр. – 24 лютого 2000. – 
№ 35. – С.9. 

6. Григор'єва Л.І. Порядок нарахування та стягнення компенсації працівникам втрати частини 
заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати // Вісник Верховного Суду України. – 
№ 6(16). – 1999. – С. 35-40. 

7. Дріжчана С. Відмова у прийняття на роботу: проблеми і пропозиції // Радянське право. – 1991. – № 
6. – С. 35. 

8. Пилипенко П.Д. Кримінально-правовий захист трудових прав громадян.// Кримінальний кодекс 
України (проект): проблеми теорії та практики. Львів. – 1994. – С.176-177. 

9. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. – М.: Юрид.лит., 
1990. – 176 с. 

Тема 15: Трудові спори (2 год) 
 

1. Поняття та види трудових спорів, причини та умови їх виникнення. 
2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. 
3. Позовна давність в трудовому праві. 
4. Порядок розгляду колективних трудових спорів. 
5. Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 
6. Повноваження Національної служби посередництва і примирення. 

 
Питання для контролю. 

1. Надайте визначення  поняття “індивідуальний трудовий спір”.  
2. Надайте визначення  поняття “колективний трудовий спір”. 
3. Назвіть причини виникнення трудових спорів.  
4. Яким чином класифікуються трудові спори ?  
5. Хто є суб’єктами індивідуального та колективного трудових спорів ?  
5. Як Ви розумієте поняття “застосування встановлених умов праці” ? 
6. Які органи вирішують трудові спори ?  
7. Назвіть види індивідуальних трудових спорів.  
8. Яким чином здійснюється розгляд трудових спорів у комісії з трудових спорів ?  
9. Які строки звернення до КТС встановлено КЗпП ? 
10. Визначте компетенцію КТС. 
11. Назвіть порядок і строки розгляду спору в КТС ? 
12. В чому полягає зміст рішення КТС щодо індивідуального трудового спору ? 
13. Назвіть порядок оскарження рішення КТС. 
14. Який строк і порядок виконання рішення КТС встановлені законодавством ?  
15. Назвіть порядок розгляду трудових спорів у судах. 
16. Які строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів встановлено КЗпП ?   
17. Назвіть порядок поновлення працівника на роботі. 
18. Назвіть порядок задоволення грошових вимог. 
19. Порядок оформлення позовних заяв щодо трудових спорів до суду ? 
20. Визначте правові і організаційні засади функціонування системи заходів щодо вирішення колективних 

трудових спорів. 
 
Нормативні акти: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Глава ХV та інші статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та 

доповненнями. 
3. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.98 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 
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4. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 

5. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями: Закон СРСР від 17.06.83 // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1983. – № 25. – Ст. 382. 

6. Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.01 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 16 січня. 
7. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 606-ХІV. 
8. Положення про Національну службу посередництва і примирення: Затверджене Указом Президента 

України від 17.11.98 №1258/98. 
9. Положення про примирну комісію: Затверджене наказом Національної служби посередництва і 

примирення від 4.05.99 № 36. 
10. Положення про трудовий арбітраж: Затверджене наказом Національної служби посередництва і 

примирення від 4.05.99 № 37. 
11. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні 

колективного трудового спору (конфлікту): Затверджене наказом Національної служби 
посередництва і примирення від 20.09.99 № 88. 

12. Положення про посередника: Затверджене наказом Національної служби посередництва і 
примирення від 11.11.99 № 106. 

13. Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових 
спорів (конфліктів): Затверджене наказом Національної служби посередництва і примирення від 
24.04.2001 р. № 92.  

14. Методичні рекомендації щодо здійснення взаємодії Національної служби посередництва і 
примирення з професійними спілками, їх об’єднаннями у вирішенні колективних трудових спорів 
(конфліктів: Затверджені наказом Національної служби посередництва і примирення від 23.05.2001 
р. № 107.  

15. Методичні рекомендації щодо здійснення взаємодії Національної служби посередництва і 
примирення з об’єднаннями роботодавців у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів): 
Затверджені наказом Національної служби посередництва і примирення від 14.06.2001 р. № 119.  

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1.11.1996 р. № 9 "Про застосування Конституції 
України при здійсненні правосуддя". 

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6.11.1992 р. № 9 "Про практику розгляду судами 
трудових спорів". 

Спеціальна література: 
1. Збірник законодавчих і нормативних актів: Трудові спори / Упоряд. Н.І.Мазанова, Т.Ф.Белескова. – 

З.: Поліграф, 2002. 
2. Кодекс законів про працю України з постатейними систематизованими матеріалами. / Упоряд. і 

наук. ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 2001.  
3. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика. / Упоряд. В.А.Скоробагатько, 

И.І.Федишин. – К.: Істина, 2000.  
 

Тема 16: Правове забезпечення охорони праці і здоров’я працівників. (2 год) 
 

1. Поняття охорони праці.  
2. Заходи по охороні праці на підприємстві.  
3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 
4. Гарантії працюючих у сфері охорони праці 
5. Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх 
6. Рослідування та облік нещасних випадків на виробництві 

 

Завдання для підготовки до заняття: 
1) Відповідати одночасно виходять два студенти: один називає права та обовязки працівника, 

інший кореспондуючі права та обовязки роботодавця (власника або уповноваженого ним 
органу) в сфері охорони праці. 

 
Питання для контролю. 
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1. Надайте визначення поняття “охорона праці”. 
2. Які соціальні аспекти охорони праці Ви знаєте ? 
3. Назвіть основні правові принципи у сфері охорони праці в Україні. 
4. В чому полягає юридичний аспект охорони праці ? 
5. Які нормативно-правові акти з охорони праці Ви знаєте ? 
6. Як Ви розумієте права на охорону праці під час укладання трудового договору ? 
7. Назвіть права працівників на охорону праці під час роботи. 
8. На які пільги і компенсації мають право працівники за важкі та шкідливі умови праці ? 
9. Визначте порядок відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті. 
10. Яким чином законодавство України врегульовує охорону праці жінок ? 
11. Назвіть порядок правового регулювання охорони праці неповнолітніх. 
12. Як законодавчо врегульовано порядок охорони праці інвалідів ? 
13. Як Ви розумієте поняття “організація охорони праці” ? 
14. Які обов’язки та права має роботодавець при організації проведення обов’язкових медичних оглядів 

працівників певних категорій ? 
15. Назвіть порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці. 
16. Яким чином відбувається регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді ? 
17. Назвіть порядок створення служби охорони праці на підприємстві. 
18. Які повноваження має комісія з питань охорони праці на підприємстві ? 
19. Як Ви розумієте порядок організації розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій ? 
20. Хто, на Ваш погляд, здійснює державне управління охороною праці ? 
21. Яким чином здійснюється  державний нагляд і громадський контроль за охороною праці ? 
22. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про охорону праці ? 

 
Нормативні акти: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Глава ХІ та інші статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та 

доповненнями. 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц.видання. – К.: Видавничий Дім "Ін 

Юре", 2002. 
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. 

– Ст.131. 
5. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. 

– Ст. 668. 
6. Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 // 
Урядовий Кур`єр. – 1999. – 17 листоп. – № 215. 

7. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 року 
8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року. 
9. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094  

 Судова практика: 
1. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням Управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального стра-хування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захво-р-вань України у Кіровоградській області про офіційне тлумачення положення 
частини третьої статті 34 Закону України "Про загально-обов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності" (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального 
страхування) Справа № 1-9/2004 від 27.01.04. 

Спеціальна література: 
1. Венедиктов В.С. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення трудового 

законодавства // Радянське право, 1991. – № 8. – С.14-16. 
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2. Шептулина Н.Н. Охрана труда работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями 
труда // Трудовое право. 1998 г. 

 
Тема 17: Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю (2 год) 

 
1. Поняття нагляду і контролю у сфері додержання законодавства про працю.  
2. Суб’єкти, що здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та їх 

повноваження у цій сфері. 
3. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. 
4. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю. Роль профспілок та трудових 

колективів підприємств, установ, організацій у контролі за додержанням законодавства про 
працю. 

5. Відповідальність за порушення законодавства про працю. 
 

  Питання для самоконтролю. 
1. Як Ви розумієте поняття “нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю ? 
2. Надайте визначення поняття “нагляд”. 
3. Надайте визначення поняття “контроль”. 
4. Назвіть основні види нагляду та контролю. 
5. Які органи здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю? 
6. Як здійснюється громадський контроль за охороною праці? 
7. Повноваження професійних спілок у здійсненні нагляду та контролю за дотриманням законодавства про 

працю. 
8. Тенденції удосконалення нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. 
9. Відповідальність за порушення законодавства про працю та охорону праці. 
10. Правові проблеми здійснення нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. 
11. Правове положення органів нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю. 
12. Практика розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. 

Нормативні акти: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  
2. Глава ХVІ, XVI-A, ХІІІ та інші статті Кодексу законів про працю України від 10.12.1972р. із 

змінами та доповненнями. 
3. Про затвердження Положення про громадських інспекторів праці: Наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 20.03.98 № 43. 
4. Про Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці: 

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28.12.93 № 135. 
5. Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці: Затверджене 

Наказом Комітету по нагляду за охороною праці України, Міністерства праці та соціальної політики 
України (Держнаглядохоронпраці) від 19.06.98 № 127. 

6. Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.03 № 50. 

Спеціальна література: 
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2. Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України. - 2001. - № 1. 
3. Пересушко В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян // Право України. - 2000. - № 

2. 
4. Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. - 

2000. - № 7. 
5. Фединяк Л. Визнання іноземних судових рішень на території України: окремі питання // Право 

України. - 2000. - № 7. 
6. Чубар Л. Права жінок в Україні як об’єкт правового захисту // Право України. - 2000. -     № 5. 
7. Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони 

праці // Право України.-2001.- № 9. 



 

 28 

8. Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. - 2000. - 
№ 10. 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: 

Оцінювання знань студентів по кожному питанню здійснюється за чотирибальною шкалою 

("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").  

«2» - відсутність письмової підготовки, незнання базового матеріалу, понятійного апарату, 

відсутня орієнтація в законодавчій базі, відсутність осмислення практичних завдань; 

«3» - «задовільно» - розуміння базового матеріалу, понятійного апарату, мінімальна орієнтація в 

лекційному матеріалі та законодавстві, розуміння практичних завдань, тобто  знання ключових 

теоретичних понять та положень із законодавства; 

«4» - «добре» - знання базового, лекційного та навчального матеріалу, володіння понятійним 

апаратом, а також вміння застосування законодавства¸ розуміння практичних завдань, основних 

теоретичних понять та положень із законодавства; 

«5» - «відмінно» - вміння аналізувати та системазувати базовий, лекційний, законодавчий та 

навчальний матеріал, чітке володіння понятійним апаратом, орієнтація в наукових підходах, 

навички розв’язання практичних завдань з посиланням на норми законодавства. 

 


