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КАРПАТСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  АВГУСТИНА  ВОЛОШИНА 
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА ТА КАНОНІЧНОГО ПРАВА 

 

 

 
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТРУДОВІ СПОРІ 
 
Спеціальність 081 Право 
Галузь знань 08 Право 
 
ОП Правознавство та правозахисна діяльність 
 
 
Затверджено  на  засіданні  кафедри 
Протокол  № __  від ___ _____  20__  р. 

 
Гарант  освітньої  програми                 доц. Онуфрій Д. В. 

 
Викладач  дисципліни                             

 
Анотація 

Мета викладання дисципліни - опанування теоретичних та практичних 

проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із вирішенням трудових спорів в 

Україні, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного 

застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері 

Завдання:  аналіз актів трудового законодавства України, актів вищих судових 

інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та 

практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на 

практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів з метою 

належного і правильного вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

- знати: джерела правового регулювання порядку вирішення індивідуальних і 

колективних трудових спорів в Україні, особливості розгляду окремих категорій 

трудових спорів 

- уміти: правильно застосовувати законодавство, що регулює порядок вирішення 

трудових спорів, складати проекти документів з метою вирішення 

індивідуальних і колективних трудових спорів, аналізувати практичні казуси.. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 
08 «Право» вибіркова 

Спеціальність 081 
«Право» 

Рік підготовки: 
4-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 

Освітньо-професійна 
програма бакалавра 

20 год. 6 год. 

Практичні 

10 год. 6 год. 

Самостійна робота 
60 год. 78 год. 

Вид контролю: залік 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ СПОРІВ ТА 
ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ.  

Поняття трудових спорів та їх класифікація. Сторони трудових спорів. Предмет 
трудового спору. Індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори. Причини і 
умови виникнення трудових спорів. Причини об’єктивного і суб’єктивного характеру. 
Принципи порядку розгляду трудових спорів. Спеціальні і загальні принципи. 
Підвідомчість індивідуальних і колективних трудових спорів. Трудові спори, які 
розглядаються у загальному порядку, трудові спори, які розглядаються виключно 
судом, трудові спори, які розглядаються у позасудовому порядку.. 

 
ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

ТРУДОВИХ СПОРІВ У МІСЦЕВИХ СУДАХ. 
Роль і значення судів у розгляді трудових спорів. Строки звернення до суду для 

розгляду індивідуальних трудових спорів. Особи, які беруть участь у справі. 
Треті особи у трудових спорах. 
Порядок звернення до суду за вирішенням трудового спору. Підвідомчість і 

підсудність справ про трудові спори судам. Компетенція місцевих судів по розгляду 
трудових спорів. 

Підготовка справи до судового розгляду. 
Докази у справах про вирішення індивідуальних трудових спорів. 
Загальний порядок судового вирішення індивідуального трудового спору. 
Судове рішення по індивідуальних трудових спорах. 
 
ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ 

СПОРІВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ НЕЗАКОННО ЗВІЛЬНЕНОГО 
ПРАЦІВНИКА. 

Порядок звернення до суду про поновлення на роботі. Позовна заява по справах 
про поновлення на роботі.  
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Особливості розгляду спорів про поновлення на роботі працівників звільнених у 
зв’язку із скороченням чисельності чи штатів. 

Особливості розгляду спорів про поновлення на роботі працівників звільнених за 
виявленою невідповідністю Особливості розгляду спорів про займаній посаді, або 
виконуваній роботі. 

Особливості розгляду спорів про поновлення на роботі працівників звільнених за 
порушення трудової дисципліни. 

Рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. 
ТЕМА 4. РОЗГЛЯД У СУДАХ ІНШИХ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З 

ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН. 
Особливості прийому позовних заяв даної категорії справ. Специфіка розгляду 

трудових спорів ,що були предметом розгляду КТС. Розгляд у судах трудових спорів про 
відшкодування шкоди, завданої  підприємству, установі, організації. Розгляд спорів 
про відмову у прийомі на роботу окремих категорій працівників. Поняття незаконної 
відмови. Особливості рішення суду про незаконну відмову у прийнятті на роботу. 
Розгляд судом справ про відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівнику. 
Поняття моральної шкоди та підстави її стягнення. Рішення суду про відшкодування 
моральної шкоди. 

 
ТЕМА 5. ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕКТИВНИХ 

ТРУДОВИХ СПОРІВ. 
Поняття і предмет колективного трудового спору. Загальна характеристика 

законодавства, яке регулює порядок вирішення колективних трудових спорів. Рівні 
виникнення колективних трудових спорів. Сторони колективного трудового спору. 
Порядок формування вимог найманих працівників. Порядок розгляду вимог найманих 
працівників роботодавцем. 

Поняття, значення та завдання примирних процедур для вирішення 
колективного трудового спору. 

Загальна характеристика і завдання органів, які вирішують колективні трудові 
спори. Порядок утворення і завдання примирної комісії. Функції незалежного 
посередника при вирішенні колективного трудового спору. Порядок утворення 
трудового арбітражу. Правовий статус членів примирних комісій, трудових арбітражів 
та незалежних посередників. Гарантії незалежним посередникам, членам примирних 
комісій і трудових арбітражів. 

Страйк, як спосіб вирішення колективного трудового спору. 
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1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п С/І л п С/І 

Загальна характеристика 

трудових спорів та причини їх 

виникнення 

18 4 2 14 18 2 2 12 

Загальні засади розгляду 

індивідуальних трудових 

спорів у місцевих судах 

18 4 2 12 18   21 

Особливості розгляду 

індивідуальних трудових 

спорів про поновлення на 

роботі незаконно звільненого 

працівника 

18 4 2 10 18 2 2 12 

Розгляд у судах інших спорів, 

що виникають з трудових 

правовідносин 

18 4 4 10 18   21 

Поняття і загальна 

характеристика колективних 

трудових спорів 

18 4 2 14 18 2 2 12 

Разом  
90 20 10 60 90 6 6 78 

 

Лекційний курс  

 

№ Назва теми  
(денна

) 

(заочн
а) 

1 Загальна характеристика трудових спорів та причини їх 
виникнення.. 

4 2 

2 Загальні засади розгляду індивідуальних трудових спорів у 

місцевих судах 

4  

3 Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про 

поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. 

4 2 

4 Розгляд у судах інших спорів, що виникають з трудових 

правовідносин. 

4  

5. Поняття і загальна характеристика колективних трудових 

спорів. 

4 2 

 Разом: 20 6 

 

 

 

Практичні заняття 

 

№ Назва теми  
(денна

 
(заочн
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) а) 
1 Загальна характеристика трудових спорів та причини їх 

виникнення. 

2 2 

2 Загальні засади розгляду індивідуальних трудових спорів у 

місцевих судах 

2  

3 Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про 

поновлення на роботі незаконно звільненого працівника 

4 2 

4 Розгляд у судах інших спорів, що виникають з трудових 

правовідносин.. 

2  

5 Поняття і загальна характеристика колективних трудових 

спорів 

2 2 

 Разом 10 6 

 

 

Самостійна робота (денна – 56 год., заочна 78 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

(денна) 

Кількіс

ть 

годин 

(заочна

) 

1 Загальна характеристика трудових спорів та причини їх 
виникнення. 

14 12 

2 Загальні засади розгляду індивідуальних трудових спорів у 
місцевих судах. 

12 21 

3 Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про 
поновлення на роботі незаконно звільненого працівника 

10 12 

4 Розгляд у судах інших спорів, що виникають з трудових 
правовідносин 

10 21 

5 Поняття і загальна характеристика колективних трудових 
спорів 

14 12 

 Разом 60 78 

 

ПАКЕТ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

спеціального курсу «Трудові спори» 

1. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення з органами 
державної виконавчої влади. 

2. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення із сторонами 
колективного трудового спору. 

3. Винесення і виконання рішення суду про стягнення заробітної плати 
невиплаченої працівнику. 

4. Винесення та виконання рішення суду про поновлення на роботі. 
5. Вирішення колективних трудових спорів: загальна характеристика. 
6. Вирішення колективного трудового спору у випадках заборони проведення 

страйку. 
7. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори. 
8. Відшкодування збитків, заподіяних страйком. 
9. Гарантії для працівників під час проведення страйку. 
10. Гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій та трудових 

арбітражів. 
11. Заборона проведення страйків. 
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12. Завдання і організація Національної служби посередництва і примирення. 
13. Загальна характеристика і компетенція органів, які вирішують колективні 

трудові спори. 
14. Загальна характеристика сторін колективного трудового спору. 
15. Загальний порядок вирішення індивідуальних трудових спорів та проблеми 

його вдосконалення в умовах ринкових відносин. 
16. Компетенція і діяльність Національної служби посередництва і примирення 
17. Компетенція КТС по вирішенню індивідуальних трудових спорів. 
18. Органи, які здійснюють керівництво страйком: порядок утворення, 

компетенція і діяльність. 
19. Оскарження рішення КТС. 
20. Особливості вирішення колективних трудових спорів при укладенні, зміні чи 

припиненні колективного договору. 
21. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про поновлення на 

роботі працівників, звільнених в зв‘язку з скороченням чисельності, або 
штатів. 

22. Особливості розгляду спорів про відмову в прийнятті на роботу. 
23. Особливості розгляду спорів про поновлення працівників на роботі. 
24. Особливості розгляду спорів про стягнення виплат, які обчислюються 

виходячи із середньомісячного заробітку працівника. 
25. Особливості розгляду справ про відшкодування шкоди заподіяної 

працівником роботодавцю. 
26. Особливості розгляду справ про поновлення на роботі працівників, звільнених 

в зв‘язку з виявленою невідповідністю займаній посаді, або виконуваній 
роботі. 

27. Особливості розгляду справ про поновлення на роботі працівників, звільнених 
за вчинення дисциплінарного проступку. 

28. Особливості розгляду справ про стягнення заробітної плати невиплаченої 
працівнику. 

29. Особливості розгляду трудових спорів державних службовців. 
30. Підвідомчість і підсудність індивідуальних трудових спорів. 
31. Підготовка справи про розгляд індивідуального трудового спору до судового 

розгляду. 
32. Підстави і порядок визнання страйку незаконним. 
33. Поняття і класифікація трудових спорів. 
34. Поняття і предмет колективних трудових спорів. 
35. Поняття і причини проведення страйків. 
36. Порядок виконання рішень КТС. 
37. Порядок оголошення страйку. 
38. Порядок пред‘явлення позову в суді про вирішення індивідуального трудового 

спору. 
39. Порядок прийняття рішень КТС при вирішенні індивідуальних трудових 

спорів. 
40. Порядок розгляду вимог найманих працівників при вирішенні колективних 

трудових спорів. 
41. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС. 
42. Порядок утворення і завдання примирної комісії. 
43. Порядок утворення і організація роботи КТС. 
44. Порядок утворення трудового арбітражу та вирішення ним спору. 
45. Порядок формування вимог найманих працівників при виникненні 

колективного трудового спору. 
46. Реєстрація Національною службою посередництва і примирення вимог 

найманих працівників і колективних трудових спорів. 
47. Розгляд судом справ про відшкодування моральної шкоди, заподіяної 

працівнику. 
48. Участь Національної служби посередництва і примирення у вирішенні 

колективного трудового спору. 
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49. Функції незалежного посередника при вирішенні колективного трудового 
спору. 
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5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної дисципліни 
«Правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні», оцінюється за 
рейтинговою системою. 

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 
самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час 
практичних занять.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або виконання 
тестів чи контрольних робіт, задач та інших завдань на практичних заняттях.  

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв'язання задачі) також 
підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. Студент повинен 
перездати незадовільну оцінку протягом двох тижнів і отримати позитивну оцінку, яка 
враховується під час визначення середнього балу поточної успішності. Не перескладена 
заборгованість тягне виставлення за іспит оцінки «0» FX.  

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по дисципліні є 
іспит, на якому результати їх навчальної роботи оцінюються за весь період вивчення 
дисципліни за 50 – бальною шкалою. Іспит проводиться в усній формі. 

 
За результатами вивчення дисципліни при складанні іспиту студент отримує 

підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене 
оцінок за поточну успішність і оцінки за іспит.  

 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
Розподіл балів, які отримують студенти для заліку 

 
Поточна 

успішність 
Кількість балів 

набраних на 
модулі 

Сума 

Т1-Т5 Т1-Т5  
50 50 100 

 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів 

і заліків). 

• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 
Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

 
Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 
оцінка з 

диференційованого 
заліку 

 
Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  
 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 
61-70 D Задовільно  Задовільно  
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51-60 Е  Достатньо 
 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 
відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової 
практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до 
конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення 
даного курсу. 

 
81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну 

але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 
 
71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах 
вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав 
інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших 
джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох 
базових джерелах.  

 
61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із 
рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 
51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела 
інформації навчальної дисципліни. 

 
0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки 
у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною 
літературою з дисципліни. 
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26.  Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного 

трудового спору (конфлікту), затв. наказом Національної служби посередництва 

і примирення від 08.08.2008 р. № 95 [Електронний ресурс] Національна служба 

посередництва і примирення. — Режим доступу : 

http://http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=25

2:2010-03-25-16-26-14&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22. 

27.  Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час 

страйку: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 
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листопада 2008 року № 131 // [Електронний ресурс] Національна служба 

посередництва і примирення. — Режим доступу : 

http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254:2010

-03-25-16-47-02&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22. 

 

8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua 
3. Міністерство юстиції України  http://www.minjust.gov.ua 
4. Верховний Суд http://www.supreme.court.gov.ua 
5. http://www.nau.kiev.ua/ 
6. www.lawukraine.com 
7. www.pravovik.com.ua 
8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

9. Офіційний веб-портал "Судова влада України":www.court.gov.ua. 

10. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua. 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.pravovik.com.ua/
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http://www.reyestr.court.gov.ua/

