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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Трудове право України» є 

трудові відносини, які виникають при: здійсненні найманим працівником права на 

працю та відпочинок; забезпеченні гарантій працевлаштування жінок, 

неповнолітніх, інвалідів; укладенні та розірванні трудових договорів; забезпеченні 

зайнятості, профорієнтації і працевлаштування; професійному відборі, професійній 

підготовці й підвищенні кваліфікації кадрів; укладанні і виконанні колективних 

договорів; нагляді і контролі за охороною праці й дотриманням трудового 

законодавства; розгляді трудових спорів; соціально-партнерські відносини; тощо. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Трудове право України» є 

опанування студентами системи знань з трудового права України; акцентування 

уваги студентів на складних теоретичних та практичних проблемах трудових 

правовідносин; на основі конкретно-предметного матеріалу сприяння виробленню 

навиків аналітичного мислення у студентів; формування практичних умінь і 

навиків щодо правильного тлумачення та застосування норм трудового права. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Трудове право України» є 

поглиблене вивчення студентами проблем трудового права, аналіз актів трудового 

законодавства України, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, 

навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та 

практичних казусів відповідно до програми курсу. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-

кваліфікаційних програм студент повинен  

знати: 

– положення актів трудового законодавства України та міжнародних договорів 

щодо правового регулювання трудових відносин;  

– основні положення правової доктрини з питань виникнення та припинення 

трудових правовідносин, укладення та припинення трудових договорів, правового 

статусу суб’єктів трудового права, підстави, зміст та види відповідальності при 

порушенні трудового законодавства, колективних угод, трудових угод, порядок 

вирішення трудових спорів;  

– підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства 

України, що регулює трудові правовідносини;  

– міжнародно-правове регулювання трудових відносин;  

вміти: 

– використовувати дані науки трудового права для вирішення практичних 

завдань;  

– правильно застосовувати та тлумачити трудове законодавство, колективні 

договори, трудові угоди;  

– орієнтуватися в міжнародно-правовому регулюванні трудових відносин;  

– складати акти застосування норм права, трудові угоди, процесуальні 

документи у сфері захисту трудових прав. 

  

 



  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   

EСTS – 5 

Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти 

та освітньо-кваліфікаційна 

програма за спеціальністю 

241 «Готельно-ресторанна 

справа» та за спеціальністю 

242 «Туризм» 

Вибіркова 

 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Загальна кількість 

годин – 150 

Семестр 

5-й  5-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 2 год. 

Самостійна робота 

80 год. 112 год. 

Вид контролю:  

5-й семестр – екзамен 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

- для денної форми навчання – 33% аудиторних занять і 67% самостійної роботи; 

- для заочної форми навчання –  7% аудиторних занять і 93% самостійної роботи. 

 

 

КРИЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно, «3» - задовільно, «4» - добре,    

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ECTS  

Шкала в балах Оцінка за 

національною шкалою  

Шкала ECTS 

90-100 балів 5 «відмінно» A 

80-89 балів 4 «дуже добре» B 

65-79 балів 4 «добре» C 

55-64 балів 3 «задовільно» D 

50-54 балів 3 «достатньо» E 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 балів 2 «неприйнятно» F 

 

 



  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції із застосуванням 

мультимедійного проектора, розв'язування практичних завдань, складання 

документів, робота в Інтернеті, складання схем, таблиць, ділові ігри. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами тестових завдань, презентацій і виступів на 

наукових заходах та підсумкового екзамену у тестовій формі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика трудового права 

 

Тема 1. Право людини на працю і державні гарантії його забезпечення  

Право на працю – одне з фундаментальних прав людини: поняття і зміст. 

Поняття «праця», ознаки найманої праці. Міжнародні стандарти права на працю. 

Державні гарантії трудових прав за законодавством України.  

 

Тема 2. Предмет, метод, принципи і система трудового права  

Поняття трудового права та його значення як однієї з провідних галузей у 

системі права України. Предмет та метод трудового права. Система трудового 

права і система трудового законодавства. Функції трудового права: поняття та 

види. Поняття і значення основних принципів трудового права. Наука трудового 

права. Трудове право як навчальна дисципліна.  

 

Тема 3. Джерела трудового права  

Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види. Конституція  України 

– фундаментальна основа трудового законодавства. Трудове законодавство 

України та норми міжнародного права. Проект Трудового кодексу України. 

Підзаконні нормативно-правові та локальні акти як джерела трудового права.  

 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання праці  

Поняття та розвиток міжнародно-правового регулювання праці. Поняття 

міжнародного трудового права. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти 

праці: Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права. Європейські міжнародні стандарти праці: 

Європейська соціальна хартія, Європейська конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод. Двосторонні міждержавні угоди щодо регулювання 

відносин у галузі праці й соціальної сфери. Міжнародна організація праці: історія 

створення, повноваження, члени. Основні завдання діяльності МОП. Організаційна 

структура МОП. Конвенції, рекомендації МОП.  

 

Тема 5. Трудові правовідносини та їх суб’єкти  

Трудові правовідносини: поняття, ознаки та загальна характеристика трудових 

правовідносин. Сторони і зміст трудових правовідносин. Підстави виникнення, 

зміни та припинення трудових правовідносин. Працівники як суб’єкти трудових 

правовідносин. Трудова правосуб’єктність та її особливості. Роботодавці як 

суб’єкти трудових правовідносин. Основні права та обов’язки роботодавця. 

Роботодавець-фізична особа як сторона трудового договору. 

 

 

 



  

Змістовий модуль 2. Індивідуальні трудові відносини 

 

Тема 6. Забезпечення зайнятості та працевлаштування  

Поняття зайнятості, категорії зайнятого населення і основні державні гарантії у 

сфері зайнятості. Безробітні громадяни: поняття, порядок реєстрації, правовий 

статус. Особи, які не можуть бути визнані безробітними. Підходяща робота та 

критерії її підбору. Державна служба зайнятості та її повноваження. Правові 

питання працевлаштування державною службою зайнятості. Фонд 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 

Принципи та суб'єкти страхування. Страховий стаж. Допомога по безробіттю та 

визначення її розміру. Особливості працевлаштування за допомогою 

посередницьких організацій. 

 

Тема 7. Трудовий договір  

Трудовий договір: поняття, види та значення. Контракт як форма трудового 

договору. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору, його істотні 

умови. Гарантії прав і обмеження прав особи при укладенні трудового договору. 

Прийняття на роботу і оформлення трудового договору. Трудові книжки: порядок 

ведення, зберігання та видачі при звільненні. Зміна умов трудового договору. 

Поняття переведення на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце. 

Відсторонення працівника від роботи. Поняття «припинення трудових 

правовідносин» й «розірвання трудового договору». Підстави припинення 

трудових правовідносин, їх класифікація. Припинення трудових правовідносин за 

взаємною згодою сторін. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Загальні та спеціальні 

юридичні гарантії працівникам, що звільняються з ініціативи роботодавця. 

Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Попередня згода 

профспілкового органу на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 

Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового 

договору. Припинення трудових правовідносин у зв’язку з порушенням правил 

прийняття на роботу. Порядок оформлення звільнення. Строки розрахунку зі 

звільненим працівником. Вихідна допомога.  

 

Тема 8. Робочий час  

Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері робочого часу. Види 

робочого часу та його нормування. Режим робочого часу та його види. 

Характеристика робочого часу нормальної тривалості, скороченого та неповного. 

Надурочна робота та ненормований робочий час. Облік робочого часу: поняття та 

види. 

 

 

 

 



  

Тема 9. Час відпочинку  

Поняття та види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня. Щотижневий 

безперервний відпочинок (вихідні дні). Святкові і неробочі дні. Відпустки, їх види 

та порядок надання. Щорічні відпустки працівників та їх види. Додаткові відпустки 

у зв’язку з навчанням. Творчі відпустки. Соціальні відпустки. Відпустка без 

збереження заробітної плати.  

 

Тема 10. Оплата праці  

Право працівника на оплату праці та його захист. Соціально-економічні аспекти 

оплати праці та її реформа в Україні. Поняття оплати праці та її структура. Основна 

заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Функції заробітної 

плати: відтворювальна, стимулююча, соціальна. Державне та договірне 

регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата: поняття і значення. 

Порядок встановлення і застосування різних форм матеріального стимулювання 

праці. Погодинна система оплати, її різновиди. Відрядна система, її різновиди. 

Поняття та значення тарифної системи. Основні елементи тарифної системи: 

тарифна ставка, тарифна сітка, тарифний розряд, тарифно-кваліфікаційний 

довідник. Поняття гарантійних, компенсаційних виплат та доплат. 

Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці.  

 

Тема 11. Професійний розвиток працівників  

Професійне навчання працівників. Організація професійного навчання 

працівників. Форми професійного навчання працівників. Навчальні плани і 

програми професійного навчання працівників. Кадрове забезпечення професійного 

навчання працівників безпосередньо у роботодавця. Оплата праці осіб, які 

здійснюють професійне навчання працівників.  

Атестація працівників. Категорії працівників, які не підлягають атестації. 

Результати атестації. Організація підтвердження результатів неформального 

професійного навчання працівників. 

 

Тема 12. Правове забезпечення охорони праці та здоров’я працівників на 

виробництві  

Зміст охорони праці як інституту трудового права. Основні напрям державної 

політики у сфері охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці та 

здоров’я на виробництві. Організація охорони праці працівників на підприємстві. 

Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих роботах. 

Охорона здоров’я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю. 

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій, пов’язаних з виробництвом. 

 

 

 

 



  

Змістовий модуль 3. Відповідальність у трудовому праві 

 

Тема 13. Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність у трудовому 

праві  

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Внутрішній трудовий 

розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку: типові, галузеві, локальні. Юридична відповідальність за 

порушення трудової дисципліни. Поняття дисциплінарної відповідальності у 

трудовому праві. Дисциплінарні стягнення: поняття, види. Підстава 

дисциплінарної відповідальності, склад дисциплінарного проступку. Процедура 

накладення стягнення. Дисциплінарне звільнення.  

 

Тема 14. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  

Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності, її відмінність 

від цивільно-правової відповідальності. Підстава та умови матеріальної 

відповідальності. Види матеріальної відповідальності. Визначення розміру шкоди 

та порядок її відшкодування. Особливості матеріальної відповідальності 

роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Відшкодування моральної шкоди.  

 

Тема 15. Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства і 

законодавства про охорону праці  

Поняття та основні види нагляду і контролю у сфері застосування праці. 

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства і 

законодавства про охорону праці. Органи державного нагляду та їх повноваження. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону 

праці на виробництві.  

 

Тема 16. Індивідуальні трудові спори  

Поняття та види трудових спорів (конфліктів). Індивідуальні трудові спори: 

поняття, види, причини виникнення та способи вирішення. Порядок вирішення 

трудових спорів у комісії з трудових спорів (КТС). Судовий порядок розгляду 

трудових спорів. Порядок поновлення працівника на роботі та оплата вимушеного 

прогулу. Діяльність спеціалізованих трудових судів у зарубіжних країнах. 

 

Змістовий модуль 4. Колективні трудові відносини 

 

Тема 17. Соціальне партнерство і колективне трудове право  

Поняття соціального партнерства. Правове регулювання соціального 

партнерства в Україні. Сторони та інші суб’єкти соціального партнерства. 

Національна рада соціального партнерства. Колективне трудове право, його 

становлення та розвиток в Україні. Поняття та види трудового колективу. 

Повноваження трудового колективу.  

 



  

Тема 18. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин  

Право працівників на об’єднання: міжнародні юридичні стандарти. Порядок 

утворення, легалізації та припинення діяльності профспілок. Права, гарантії та 

обов’язки профспілок. Повноваження виборного органу первинної профспілкової 

організації на підприємстві. Гарантії діяльності профспілок.  

 

Тема 19. Правовий статус роботодавців, їх організацій та об’єднань  

Право роботодавців на об’єднання: міжнародні юридичні стандарти й 

зарубіжний досвід. Мета, завдання, функції організацій роботодавців та практика їх 

утворення в Україні. Правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань. 

Порядок створення та припинення організацій роботодавців. Повноваження 

роботодавців та їх організацій і об’єднань у колективно-договірному регулюванні 

трудових відносин.  

 

Тема 20. Колективні договори і угоди  

Поняття і сторони колективного договору. Зміст колективного договору. 

Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових відносин. Колективні 

переговори з укладення та підписання колективних договорів і угод. Контроль за 

виконанням колективного договору. Відповідальність за порушення і невиконання 

умов колективного договору.  

 

Тема 21. Порядок вирішення колективних трудових спорів  

Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів. Формування вимог 

найманих працівників та момент виникнення колективного трудового спору. 

Порядок вирішення колективних трудових спорів. Органи з розгляду колективних 

трудових спорів. Правовий статус примирних комісій, трудового арбітражу, 

незалежного посередника, Національної служби посередництва та примирення. 

Конституційне право працівників на страйк. Правові наслідки законного та 

незаконного страйку. Відповідальність осіб, винних у порушенні законодавства 

про колективні трудові спори (конфлікти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

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 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика трудового права 

Тема 1. Право людини на працю і 

державні гарантії його 

забезпечення 

24 2 2 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

Тема 2. Предмет, метод, прин-

ципи і система трудового права  
- - 4 6 - - - - 6 

Тема 3. Джерела трудового права - - 4 4 - - - - 4 

Тема 4. Міжнародно-правове 

регулювання праці 
- - 4 4 - - - - 4 

Тема 5. Трудові правовідносини 

та їх суб’єкти 
- - 4 6 - - - - 6 

Змістовий модуль 2. Індивідуальні трудові відносини 

Тема 6. Забезпечення зайнятості 

та працевлаштування 
8 2 2 - - 4 8 - 2 - - 6 

Тема 7. Трудовий договір 14 4 4 - - 6 14 2 - - - 12 

Тема 8. Робочий час 6 2 2 - - 2 

20 2 

- - - 6 

Тема 9. Час відпочинку 6 2 2 - - 2 - - - 6 

Тема 10. Оплата праці 8 2 2 - - 4 - - - 6 

Тема 11. Професійний розвиток 

працівників 
2 - - - - 2 2 - - - - 2 

Тема 12. Правове забезпечення 

охорони праці та здоров’я 

працівників на виробництві 

8 2 2 - - 4 8 - - - - 8 

Змістовий модуль 3. Відповідальність у трудовому праві 

Тема 13. Трудова дисципліна та 

дисциплінарна відповідальність у 

трудовому праві 
12 2 2 

- - 4 

12 

- - - - 6 

Тема 14. Матеріальна 

відповідальність сторін 

трудового договору 

- - 4 - - - - 6 

Тема 15. Нагляд і контроль за 

додержанням трудового 

законодавства і законодавства 

про охорону праці 

4 - - - - 4 4 - - - - 4 

Тема 16. Індивідуальні трудові 

спори 
4 - - - - 4 4 - - - - 4 

Змістовий модуль 4. Колективні трудові відносини 

Тема 17. Соціальне партнерство і 

колективне трудове право 
4 - - - - 4 4 - - - - 4 

Тема 18. Правовий статус 

профспілок у сфері трудових 

відносин 

4 - - - - 4 4 - - - - 4 

Тема 19. Правовий статус 

роботодавців, їх організацій та 

об’єднань 

4 - - - - 4 4 - - - - 4 

Тема 20. Колективні договори і 

угоди 
8 2 2 - - 4 8 2 - - - 6 

Тема 21. Порядок вирішення 

колективних трудових спорів 
4 - - - - 4 4 - - - - 4 

Усього годин за 5-й семестр 120 20 20 - - 80 120 6 2 - - 112 

Підсумковий контроль 30 - - - - - 30 - - - - - 

Усього годин 150 150 
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