
ПЗВО «КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА» 

 

Кафедра правознавства та канонічного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

 

Освітня програма Правознавство та правозахисна діяльність 

 

Спеціальність 081 Право 

 

Галузь знань 08 Право 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол №1 від 27 серпня 2020 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. УЖГОРОД – 2020 
 
 
 
 
 
 



1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування  Галузь знань, 

показників  напрям підготовки, 

  освітньо- 

  кваліфікаційний 

  рівень 
    

 

Характеристика навчальної дисципліни   

денна форма  заочна форма 

навчання  навчання 

   
 

 Кількість кредитів – 6  Галузь знань:        

    08 – Право        
      Нормативна 

 
      

    

Спеціальність: 
  

           

    081 – Право        
            

 Модулів – 02     Рік підготовки:  
           

     2-й      
            

      Семестр  
          

 Загальна кількість    4-й      
 

годин – 180 
          

     

Лекції 
 

       
         

 Тижневих годин для  Ступінь  50 год.      
 

денної форми 
  

вищої освіти 
       

    
Практичні 

 

 навчання: 06      
          

      34 год.      
 

аудиторних – 84 
Б 

Бакалавр 
       

   
Самостійна, індивідуальна робота 

 

       
           

 самостійної роботи    96 год.      
 

студента – 96 
          

     
Вид контролю 

 
       
         

      екзамен    

             
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:  
для денної форми навчання – 84 / 96  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Трудове право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 081 – Право  
У сучасних умовах предметом трудового права є система суспільних відносин щодо 

застосування найманої праці й колективні трудові відносини. У процесі вивчення дисципліни 
студентами вирішуються такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки 

трудового права; вивчення основних принципів і напрямів регулювання трудових та тісно 
пов'язаних з ними інших відносин; поглиблення знань і засвоєння норм чинного трудового 

законодавства; набуття навичок роботи з нормативними актами; застосування набутих знань у 
вирішенні практичних питань та конкретних практичних ситуацій в сфері правового 
регулювання трудових відносин. Вивчення дисципліни будується із застосуванням активних 

методів і передбачає такі форми навчання: установчі лекції та практичні заняття, індивідуальні 
консультації та самостійне вивчення рекомендованої літератури.  

Мета навчальної дисципліни «Трудове право» полягає формуванні системи знань з 

правового регулювання трудових відносин в Україні, систематизації напрямів та способів 
вирішення проблем, накопичених практикою розв’язання трудових спорів, у забезпеченні 
оволодіння студентами сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також практичних 
навичок для подальшої роботи, виховання правової культури майбутніх спеціалістів.  

Завданням навчальної дисципліни є вивчення системи чинного трудового законодавства, 

правових проблем, що виникають при вирішенні трудових спорів, визначення правового 
статусу суб’єктів трудового права, вивчення підстав та умов виникнення, зміни та припинення 
трудових правовідносин та пов’язаних з ними, ознайомлення з специфічними способами 
захисту трудових прав.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати зміст нормативних 

актів про працю, основні наукові роботи з проблем трудового права та узагальнення судової 
практики; визначення основних категорій та понять; вміти відрізняти правовідносини, що 

регулюються трудовим правом від тих, які є предметом регулювання інших галузей права 
застосовувати отримані знання до конкретних життєвих ситуацій; юридично грамотно та 
аргументовано захищати певне правове рішення, викладати його в усній та письмовій формі; 

виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, знаходити шляхи їх 
вирішення; орієнтуватись у напрямках розвитку галузі трудового права. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ 1 

Загальні положення, поняття про трудовий та колективний договір 
 

 

Тема 1. Трудове право як одна з галузей у системі права України  
Поняття трудового права як галузі права. Предмет трудового права: індивідуальні та 

колективні трудові відносини. Сфера дії норм трудового права. Поняття та особливості методу 

трудового права в умовах ринкової економіки. Поєднання державно-правового і договірно-
правового, централізованого і локального регулювання трудових відносин. Єдність і 

диференціація трудового права. Роль і функції трудового права в умовах ринкової економіки. 

Зміст соціальної, захисної, виробничої функцій трудового права. Система трудового права і 
система трудового законодавства: поняття, співвідношення. Поняття і значення основних 

принципів трудового права. Класифікація принципів трудового права. Принципи правового 

регулювання індивідуальних трудових відносин: свобода праці й заборона примусової праці; 

заборона дискримінації у сфері праці; принцип не погіршення становища працівників порівняно  
з чинним законодавством; право на справедливі й безпечні умови праці; право на справедливу 
заробітну плату, що забезпечує рівень життя, гідний людини, для самого працівника і членів 
його сім'ї; забезпечення працівникам мінімальних державних гарантій у сфері праці; 

забезпечення захисту трудових прав, честі та гідності учасників трудових відносин. Принципи 
правового регулювання колективних трудових відносин: свобода об'єднання; реальне визнання 

права на колективні переговори; соціальне партнерство; забезпечення права працівників на 
участь в управлінні організацією у передбачених законом формах; забезпечення права на 
вирішення колективних трудових спорів, включаючи право на страйк. Зміст і конкретизація 

основних принципів трудового права. 

 

Тема 2. Джерела трудового права Поняття, види, особливості джерел трудового 

права.  
Загальне і спеціальне трудове законодавство. Конституція України як основне джерело 

трудового права. Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною, як джерела 
трудового права. Кодекс законів про працю України. Закони та підзаконні нормативно-правові 

акти як джерела трудового права. Акти соціального партнерства: колективні угоди і колективні 
договори. Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості. Значення рішень 

Конституційного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України. Дія 
нормативно-правових актів у часі, просторі та за категоріями працівників. 

 

Тема 3. Трудові правовідносини та їх суб'єкти  
Поняття та особливості індивідуальних трудових правовідносин. Види індивідуальних 

трудових правовідносин: Структура індивідуальних трудових правовідносин. Підстави 

виникнення, зміни та припинення індивідуальних трудових правовідносин. Правовий статус 
суб'єктів індивідуальних трудових правовідносин. Трудова правосуб'єктність, працівника: 

виникнення, зміст і припинення, випадки обмеження. Роботодавець (власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа) як суб'єкт трудових 
правовідносин. Ознаки трудової правосуб'єктності роботодавця. Поняття і особливості 

колективних трудових правовідносин, їх співвідношення з індивідуальними трудовими 

правовідносинами. Види колективних трудових правовідносин, їх загальна характеристика. 

Структура колективних трудових правовідносин. Представництво у колективних трудових 
правовідносинах. 

 

Тема 4. Колективні угоди і колективні договори  
Законодавство про колективні угоди і колективні договори. Право на ведення 

колективних переговорів. Принципи здійснення права на ведення колективних переговорів і 
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укладення колективних угод і договорів: міжнародні стандарти і законодавство України. 
Порядок ведення і предмет колективних переговорів. Учасники переговорів, їх права та 

обов'язки, гарантії і компенсації під час переговорів. Порядок вирішення розбіжностей під час 
ведення колективних переговорів. Відповідальність осіб, які представляють роботодавця і 
ухиляються від участі в переговорах або винні в ненаданні необхідної інформації. Поняття і 

роль колективних угод у регулюванні трудових відносин. Види угод, сфери їхньої дії, зміст. 
Сторони і учасники угод. Порядок укладення, зміни угод. Реєстрація угод. Контроль за  
виконанням угод на всіх рівнях. Поняття колективного договору. Співвідношення 
законодавства про працю та угод, колективних договорів, трудових договорів. Сторони 
колективного договору та їхні представники. Зміст і структура колективного договору. Порядок 
укладення, зміни колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за 
порушення і невиконання колективних угод і колективних договорів. 

 

Тема 5. Правове забезпечення зайнятості населення і працевлаштування  
Соціально-економічні аспекти ринку праці в Україні. Законодавство про зайнятість 

населення. Поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері. Державні гарантії 
(загальні і додаткові) зайнятості населення. Поняття, види працевлаштування. Правова 

організація працевлаштування. Державна служба зайнятості: структура і повноваження. Участь 

підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики зайнятості. Порядок 
реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, державною службою зайнятості. 

Поняття підходящої роботи. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв'язку зі 

змінами в організації виробництва і праці. Порядок працевлаштування окремих категорій 
громадян (молоді, осіб, яких звільнено з лав Збройних Сил України або з альтернативної 

(невійськової) служби, вивільнених працівників, інвалідів та ін.). Правовий статус безробітного. 

Порядок реєстрації безробітних державною службою зайнятості. Право на матеріальне 

забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги. Види забезпечення на випадок 
безробіття: допомога по безробіттю, в тому числі одноразова її виплата для організації 

безробітним підприємницької діяльності; допомога по частковому безробіттю; матеріальна 

допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації 
безробітного; матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога 

безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні; допомога на 

поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні. Організація 

оплачуваних громадських робіт. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян. 
Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті. 

 

Тема 6. Трудовий договір  
Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних 

цивільно-правових договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). 

Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Умови, які передбачені у 

законодавстві, та умови, які встановлюються за угодою сторін при укладенні трудового 

договору. Необхідні і додаткові (факультативні) умови. Поняття трудової функції та місця 
роботи за трудовим правом. Недійсність умов трудового договору, які погіршують становище 

працівників порівняно з законодавством України про працю. Загальний порядок укладення 

трудового договору, його оформлення. Документи, що подаються при прийнятті на роботу. 
Трудова книжка працівника. Випробування при прийнятті на роботу. Строк трудового 

договору. Укладення трудового договору на невизначений строк, на визначений строк, 

встановлений за погодженням сторін, на час виконання певної роботи. Форма трудового 
договору.  

Контракт як особлива форма трудового договору. Сфера застосування контракту. Порядок 
укладання контракту з керівником державного підприємства. Порядок укладання контракту при 
прийнятті (найманні) на роботу працівників. Особливості та порядок укладання окремих видів 

трудових договорів: трудовий договір про тимчасову роботу; трудовий договір про сезонну 
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роботу; трудовий договір з працівником-мігрантом; трудовий договір про сумісництво; 

трудовий договір про суміщення професій (посад); трудовий договір про тимчасове 

заступництво; трудовий договір про надомну роботу; трудовий договір з державним 

службовцем; трудовий 19 договір з молодим фахівцем; трудовий договір про роботу у 
роботодавця – фізичної особи; трудовий договір працівника, що приймається за конкурсом, та 

ін. Поняття переведення на іншу роботу, види переведень. Порядок переведення на іншу 

роботу. Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від переведення. Зміна істотних 
умов праці та її правові наслідки. Поняття і випадки відсторонення від роботи. Поняття 

припинення та розірвання трудового договору, звільнення з роботи. Класифікація підстав 

припинення трудового договору. Загальні і додаткові підстави припинення трудового договору. 

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Загальні та додаткові підстави 
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Розірвання трудового договору з 

ініціативи органів, які не є сторонами трудового договору. Порядок оформлення звільнення 

працівників і здійснення розрахунків з ними. Вихідна допомога. Правові наслідки незаконного 
звільнення. 

 

Тема 7. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку  
Поняття робочого часу і значення його правового регулювання. Правові нормативи 

робочого часу. Поняття і види робочого дня, робочої зміни, робочого тижня. Нормальна і 

скорочена тривалість робочого часу, неповний робочий день. Режими робочого часу і порядок 
їх встановлення. Змінна робота, вахтовий метод роботи, гнучкі графіки роботи, ненормований 

робочий день. Поденний, тижневий і підсумований облік робочого часу. Поняття надурочних 
робіт і порядок їх застосування. Чергування.  

Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня, зміни. Щоденні перерви  
в роботі. Щотижневі вихідні дні. Святкові і неробочі дні. Поняття і види відпусток. Щорічна 
основна відпустка і порядок її надання. Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання. 
Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Творча відпустка. Соціальні відпустки. Відпустки 
без збереження заробітної плати. 
 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Правове регулювання оплати, охорони праці, відповідальність у трудовому праві, нагляд 

та контроль за додержанням законодавства про працю 

 

Тема 8. Оплата праці  
Конституційні засади права працівників на заробітну плату. Соціально-економічні аспекти 

оплати праці. Правове визначення поняття оплати праці. Відмінність заробітної плати від 
винагород за цивільно-правовими договорами, гарантійних і компенсаційних виплат. Структура 
заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і 

компенсаційні виплати. Сфери регулювання заробітної плати та їхній зміст. Співвідношення 
державного і договірного регулювання заробітної плати. Мінімальна заробітна плата: поняття, 

функції, умови визначення її розміру. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної 
заробітної плати. Організація оплати праці на підприємстві.  

Тарифна система та її елементи: тарифні сітки, схеми посадових окладів, тарифно-
кваліфікаційні характеристики (довідники). Нормування праці на підприємстві. Види норм 

праці (норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, нормовані виробничі завдання, 
норми чисельності), відрядні розцінки. Запровадження, заміна і перегляд норм праці. Надбавки  
і доплати до заробітної плати. Система заробітної плати та її види (почасова, відрядна, їхні 
різновиди). Преміювання працівників. Винагорода за результатами роботи за рік. Оплата праці 

при відхиленні від нормальних умов роботи: при виконанні робіт різної кваліфікації; при 
суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника; при 
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виконанні надурочних робіт; при роботі у святкові та неробочі дні; у нічний час та ін. Надбавки  
і доплати до заробітної плати. Поняття гарантійних і компенсаційних виплат. Гарантійні 

виплати та їхні види (під час виконання державних або громадських обов'язків; пов'язані з 
реалізацією права на освіту, безкоштовну професійну підготовку; пов'язані з реалізацією права 
на відпочинок і охорону здоров'я та ін.).  

Гарантійні доплати, їхні види. Компенсаційні виплати та їхні види: компенсаційні виплати 
при службових відрядженнях, при переїзді в іншу місцевість, за невиданий спеціальний одяг і 
спеціальне взуття, компенсаційні надбавки, амортизаційні виплати та ін. Порядок обчислення 

середньої заробітної плати. Порядок, строки і періодичність виплати заробітної плати. 
Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Індексація заробітної плати. Компенсація 

втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням строків її виплати. Концепція реформування 
оплати праці в Україні. 

 

Тема 9. Дисципліна праці  
Поняття і значення дисципліни праці в умовах ринкової економіки. Правові засоби 

забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку, інші локальні нормативно- правові акти 
підприємства, установи, організації. Статути, положення про дисципліну. Трудові обов'язки 
працівника і роботодавця. Система стимулювання праці за трудовим правом. Заохочення за 

успіхи в роботі: поняття, підстави, види, порядок застосування. Переваги і пільги в галузі 
соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування. Заохочення за особливі трудові 

заслуги.  
Поняття і ознаки дисциплінарної відповідальності працівників. Дисциплінарний проступок 

як підстава дисциплінарної відповідальності. Загальна і спеціальна дисциплінарна 

відповідальність. Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття. 
Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни. Заходи громадського впливу, що 
застосовуються в разі порушення трудової дисципліни. Повноваження трудових колективів, 

виборних органів первинних профспілкових організацій, товариських судів у забезпеченні 
трудової дисципліни. 

 

Тема 10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  
Поняття, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Правова природа 

матеріальної відповідальності сторін трудового договору, її відмінність від цивільно-правової 

відповідальності. Підстава й умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, 

заподіяну майну роботодавця. Види матеріальної відповідальності працівників: обмежена і 
повна. Обмежена матеріальна відповідальність та її розмір. Повна індивідуальна матеріальна 

відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Визначення розміру 

шкоди і порядок її відшкодування. Визначення розміру шкоди у випадках, коли її фактичний 
розмір перевищує номінальний. Матеріальна відповідальність роботодавця в трудових 

Правовідносинах. Підстава, умови відповідальності та її Розміри. Матеріальна відповідальність 

роботодавця за порушення права працівника на працю: у разі незаконної відмови у прийнятті на 

роботу; у разі незаконного звільнення або незаконного переведення на іншу роботу; у разі 
неправильного формулювання причини звільнення, що перешкоджало працевлаштуванню 

працівника; у разі затримки видачі трудової книжки; у разі затримки виконання рішення 

органу, який розглядав трудовий спір, про поновлення на роботі незаконно звільненого або 
переведеного на іншу роботу працівника; у разі незаконного відсторонення. Визначення 

розміру відшкодування і порядок стягнення. Інші випадки матеріальної відповідальності 

роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові (за неправильне і несвоєчасне оформлення 
документів про роботу та заробітну плату, за незабезпечення схоронності особистих речей 

працівника під час роботи та ін.). Відшкодування роботодавцем моральної шкоди у трудових 

правовідносинах. 
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Тема 11. Охорона праці і здоров'я працівників на виробництві 

Конституційне право працівників на належні, безпечні і здорові умови праці. Законодавство  
про охорону праці працівників на виробництві. Поняття охорони праці. Зміст інституту 

охорони праці і здоров'я працівників на виробництві за трудовим правом. Принципи правової 

охорони праці працівників. Гарантії прав працівників на охорону праці. Організація охорони 
праці працівників на підприємстві. Державне управління охороною праці працівників. Участь 

трудових колективів і профспілок у регулюванні охорони праці на підприємстві. Організаційно-

правові форми забезпечення охорони праці на підприємстві: фінансування охорони праці; 

медичні огляди працівників; інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і 
виробничої санітарії; забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Спеціальні 

правила охорони праці на важких, небезпечних і шкідливих роботах (скорочення робочого часу, 

надання додаткових відпусток, перерв у роботі, видача спеціального одягу, мила та ін.). 
Правила особливої охорони праці і здоров'я жінок, молоді та осіб із пониженою 

працездатністю. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 

на підприємствах, в установах і організаціях. Загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: загальна 
характеристика. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків. 

 

Тема 12. Трудові спори Поняття, види і причини виникнення трудових спорів.  
Органи, що розглядають трудові спори. Принципи розгляду індивідуальних трудових спорів. 

Поняття, види підвідомчості індивідуальних трудових спорів. Комісії по трудових спорах 
(КТС), їх організація і компетенція. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів  
в КТС. Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді. Трудові спори, що безпосередньо 

розглядаються судом. Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів. Процесуальні 

особливості розгляду трудових спорів судом. Виконання судових рішень з трудових спорів. 

Обмеження повороту виконання рішень з трудових спорів. Особливості розгляду трудових 
спорів деяких категорій працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також 

працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини). 

Законодавство про вирішення колективних трудових спорів. Поняття, види, причини 
виникнення колективних трудових спорів. Сторони колективного трудового спору (конфлікту). 

Порядок формування і затвердження вимог найманих працівників або профспілки. Порядок і 

строки розгляду вимог найманих працівників або профспілки. Момент виникнення 

колективного трудового спору (конфлікту). Порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів) примирною комісією, за участю незалежного посередника. Вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем. Гарантії незалежним 

посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів. Національна служба 
посередництва і примирення: функції, повноваження. Право працівників на страйк. Порядок 

оголошення страйку. Визнання страйків незаконними. Випадки, за яких забороняється 

проведення страйку. Обов'язки сторін під час проведення страйку. Гарантії та правове 
становище працівників у зв'язку з проведенням страйку. Правові наслідки визнання страйку 

незаконним. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори 

(конфлікти). 

 

Тема 13. Трудовий стаж і вислуга років  
Поняття трудового стажу, його види і значення. Страховий стаж. Поняття, юридичне 

значення. Види трудової і іншої діяльності, що включаються в страховий стаж. Поняття 

загального трудового стажу. Види трудової і іншої суспільно-корисної діяльності, що 
враховуються до загального трудового стажу. Спеціальний трудовий стаж, його юридичне 

значення для дострокового призначення трудових пенсій. Безперервний трудовий стаж і його 
юридичне значення. Порядок обчислення стажу. Порядок підтвердження страхового стажу. 
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Докази трудового стажу. Поняття, підстави застосування та порядок підтвердження вислуги 
років як пенсійного юридичного факту. 

 

Тема 14. Пенсії та допомоги  
Сучасний стан та напрями реформування державної системи пенсійного забезпечення в 

Україні. Поняття, ознаки та система страхових пенсій. Суб'єкти права на страхову пенсію. 

Умови призначення страхової пенсії. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком. 

Загальні умови, порядок призначення та виплати пенсій за віком. Розміри пенсії за віком. 
Пільгове пенсійне забезпечення за віком: окремих професійних категорій; за станом здоров'я; 

внаслідок виконання соціальної функції. Пенсії у зв'язку з інвалідністю: поняття, види, умови 

призначення. Розміри пенсій та надбавки до них. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника. 
Поняття, особливості та правові засади призначення та виплати пенсії за вислугу років. Умови 

призначення пенсій за вислугу років спеціалістам окремих галузей народного господарства, 

працівникам авіації та льотно-випробного складу, іншим категоріям осіб. Порядок нарахування, 

призначення та виплати страхових пенсій. Правові підстави, умови та порядок перерахунку 
пенсій. 

 

Тема 15. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та 

охорону праці на виробництві  
Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та 

охорону праці на виробництві. 27 Система органів, що здійснюють державний нагляд і 

контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві. 

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю: основні завдання, 
повноваження. Державний комітет України з нагляду за охороною праці: основні завдання, 

повноваження. Державний комітет ядерного регулювання України. Органи державного 

пожежного нагляду. Державна інспекція з нагляду за режимами споживання електричної та 
теплової енергії. Органи та установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони 

здоров'я України. Роль органів прокуратури у нагляді за додержанням законодавства про працю 

та про охорону праці. Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. 
Відповідальність роботодавця, його представників, інших посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства про працю та про охорону праці на виробництві.  
. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових     Кількість годин        

модулів і тем  денна форма     Заочна форма    

 усього  у тому числі  усього   у тому числі  

  л п лаб інд. с.р.   л п лаб  інд.  с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11  12  13 
Модуль 1. Загальні положення, поняття про трудовий та колективний договір    

Тема 1. Трудове право як                

одна з галузей у системі 6 2 2   2          

права України                

Тема 2. Джерела                

трудового права Поняття, 
6 2 2 

  
2 

         

види, особливості джерел            

               

трудового права                

Тема 3. Трудові                

правовідносини та їх 10 2 2   6          

суб'єкти                

Тема 4. Колективні угоди 
10 2 2 

  
6 

         

і колективні договори 
           

               

Тема 5. Правове                

забезпечення зайнятості 
12 2 2 

  
8 

         

населення і            
               

працевлаштування                

Тема 6. Трудовий договір 14 2 2   10          

Тема 7. Правове                

регулювання робочого 12 2 4   6          

часу та часу відпочинку                

Разом за модулем 1 80 24 16   46          
             

              

Модуль 2. Правове регулювання оплати, охорони праці, відповідальність у трудовому праві, нагляд та  

 контроль за додержанням законодавства про працю         

Тема 8. Оплата праці 14 2 2   8          

Тема 9. Дисципліна праці 12 2 2   5          

Тема 10. Матеріальна                

відповідальність сторін 12 2 2   6          

трудового договору                

Тема 11. Охорона праці і                

здоров'я працівників на 10 2 2   5          

виробництві                

Тема 12. Трудові спори                

Поняття, види і причини 
12 2 2 

  
7 

         

виникнення трудових 
           

               

спорів                

Тема 13. Трудовий стаж і 
12 2 2 

  
6 

         

вислуга років 
           

               

Тема 14. Пенсії та 
12 2 2 

  
8 

         

допомоги 
           

               

Тема 15. Державний                

нагляд і контроль за                

додержанням 
10 2 4 

  
7 

         

законодавства про працю 
           

               

та охорону праці на                

виробництві                

Разом за модулем 2 100 26 18   50          

Усього годин 180 50 34   96          
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5. Теми практичних занять (денна форма) 
       

 №  Назва теми  Кількість годин  

 з/п      
       

 1.  Тема 1. Трудове право як одна з галузей у системі права України  2  
       

 2.  Тема 2. Джерела трудового права Поняття, види, особливості джерел трудового права  2  

     

 
 

 3.  Тема 3. Трудові правовідносини та їх суб'єкти  2  

     

 
 

 4.  Тема 4. Колективні угоди і колективні договори  2  

     

 
 

 5.  Тема 5. Правове забезпечення зайнятості населення і працевлаштування  2  

     

 
 

 6.  Тема 6. Трудовий договір  2  

     

 
 

 7.  Тема 7. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку  2  

     

 
 

 8.  Тема 8. Оплата праці  2  

     

 
 

 9.  Тема 9. Дисципліна праці  2  

     

 
 

 10.  Тема 10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  2  

     

 
 

 11.  Тема 11. Охорона праці і здоров'я працівників на виробництві  2  

     

 
 

 12.  Тема 12. Трудові спори Поняття, види і причини виникнення трудових спорів  2  

     

 
 

 13.  Тема 13. Трудовий стаж і вислуга років  4  

     

 
 

 14.  Тема 14. Пенсії та допомоги  4  

     

 
 

 15.  Тема 15. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та  2  
   

охорону праці на виробництві 
  

      
       

 Разом:    34  
        
 

 

6. Самостійна робота (денна форма) 
       

 №  Назва теми  Кількість годин  

 з/п      
       

 1.  Тема 1. Трудове право як одна з галузей у системі права України  3  
       

 2.  Тема 2. Джерела трудового права Поняття, види, особливості джерел трудового права  3  
       

 3.  Тема 3. Трудові правовідносини та їх суб'єкти  6  
       

 4.  Тема 4. Колективні угоди і колективні договори  6  

     

 
 

 5.  Тема 5. Правове забезпечення зайнятості населення і працевлаштування  8  

     

 
 

 6.  Тема 6. Трудовий договір  8  

     

 
 

 7.  Тема 7. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку  6  

     

 
 

     
6 

 8.  Тема 8. Оплата праці  6  

     

 
 

     

6 



 9.  Тема 9. Дисципліна праці  6  

     

 
 

 10.  Тема 10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  6  

     

 
 

 11.  Тема 11. Охорона праці і здоров'я працівників на виробництві  6  

     

 
 

 12.  Тема 12. Трудові спори Поняття, види і причини виникнення трудових спорів  10  

     

 
 

 13.  Тема 13. Трудовий стаж і вислуга років  6  

     

 
 

     

6 

 14.  Тема 14. Пенсії та допомоги  10  

     

 
 

     

 
 

 15.  Тема 15. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та  6  
   

охорону праці на виробництві 
  

      
       

 Разом:    96  
       

        
 

 



7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни «Трудове право» носить 

самостійний характер виконання окреслених завдань і тематично охоплює загальне змістовне 
навантаження з навчального курсу.  

Самостійна робота студента з предмету «Трудове право» оцінюється за 20-ти бальною 
системою . 
 

 

8. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Трудове право» викладач використовує 
наступні групи методів навчання:  

1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж).  
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням нормативно-законодавчих актів, 

таблиць та схем, електронних презентацій).  
3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; робота 

з підручником, нормативними актами; виконання індивідуального завдання (див. 
вище); модульні контрольні роботи). 

 

 

9. Методи контролю 

 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які вивчають 
навчальну дисципліну «Трудове право»:  

1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання теми 
практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-відповідна 
бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному занятті; екзамен у 

формі усної відповіді на три запитання з переліку питань).  
2. Письмовий контроль (виконання завдання самостійної роботи; модульні контрольні 

роботи; дидактичні тестові завдання).  
3. Методи практичного контролю (перевірка ситуаційних задач). 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

              

   Практичні заняття   Практичні заняття    Сума  
              
              

   Модуль 1     Модуль 2      
              
            

   15    15    30  
              
              

   Самостійна робота   Самостійна робота      
           

 20 
 

            

   

10 
   

10 
   

           

              
              

   Модульна контрольна   Модульна контрольна      

   робота     робота    50  
              

   25    25      
            

   Всього:         100  
              

   Шкала оцінювання: національна та ECTS  

            

   Сума балів за всі види   Оцінка  Оцінка за національною шкалою  

   навчальної діяльності   ECTS        
              

   90–100   A  відмінно      
              

   82–89   B    
зараховано 

 
        

добре 
  

   

74–81 
  

C 
   

           

            
              

   64–73   D  задовільно      
              

   60–63   E        
            

   35–59   FX  незадовільно з  не зараховано з  

        можливістю  можливістю  

        повторного  повторного  

        складання  складання  
            

   0–34   F  незадовільно з  не зараховано з  

        обов’язковим  обов’язковим  

        повторним  повторним  

        вивченням  вивченням  

        дисципліни  дисципліни  
               

 
 
 
 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Трудове право: Навчальна програма (для студентів спеціальності 081 Право / Ірина Богаш. – 
Ужгород, 2017. – 9 с. 
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12. Рекомендована література 

 

1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 

1996. — № 30 , 23 лип. — Ст. 141.  
2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // 

Офіційний вісник України. – 2003. №11.Ст.461.  
3. Кодекс законів про працю України : затв. Законом УРСР від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII 

// Відомості Верховної Ради УРСР. ― 1971. ― Дод. до № 50. ― Ст. 375.  
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 7 груд. 1984 р. № 8073-X // 

Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Дод. № 51. — Ст. 1122.  
5. Про зайнятість населення : Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI // Відомості 

Верховної Ради України. ― 2012. ― № 6. ― Ст. 578.  
6. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII // Відомості 

Верховної Ради України. ― 1992. ― № 49. ― Ст. 668.  
7. Про оплату праці : Закон України вiд 24 березня1995 р. № 108/95-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. ― 1995. ― № 17. ― Ст.121.  
8. Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх 

виплати : Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2050-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 
― 2000. ― № 49. ― Ст. 422.  

9. Про відпустки : Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. ― 1997. ― № 2. ― Ст. 4.  

10. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 
1999 р. № 1045 // Відомості Верховної Ради України. ― 1999. ― № 45. - Ст.397.  

11. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності : Закон 
України від 22 червня 2012 р. № 5026-VI // Відомості Верховної Ради України. ― 2012. ― № 
34. ― Ст. 721.  

12. Про колективні договори і угоди : Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-XII // 
Відомості Верховної Ради України. ― 1993. ― № 36. ― Ст.361.  

13. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України вiд 
03 березня 1998 р. № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. ― 1998. ― № 34. ―  
Ст.227.  

14. Дмитренко Ю.П. Трудове право України : Підручник / Ю.П.Дмитренко. — К. : 
Юрінком Інтер, 2009. — 624 с.  

15. Мельничук О.А., Мельничук О.Ф. Трудове право України: навч. посібник. — Вінниця 

: Едельвейс і К, 2009. — 328 с.  
16. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар законодавства 

України про працю / 14-те вид., допов. та переробл. – К., Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 672 с.  
17. Пилипенко П. Д., Козак З. Я., Лещух Д. Р., Парпан Т. В. Трудове право України. 

Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / 
Пилип Данилович Пилипенко (ред.). — К. : Ін Юре, 2008. — 337 c.  

18. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2008. 

— 725 с.  
Інформаційні ресурси 

1.Офіційний веб-портал Верховної Ради України http://zakon4.rada.gov.ua/laws 

2. Веб-портал органів виконавчої влади України www.kmu.gov.ua 

3. Сайт Центру політико-правових реформ www.pravo.org.ua 

4. Офіційне інтернет-представництво Президента України www.president.gov.ua 

5. Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/ 

6. Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Сайт Національної парламентської бібліотеки України http://nplu.org/ 

8. Сайт Державної наково-технічної бібліотеки України http://www.gntb.gov.ua/ua/ 
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