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ВСТУП 

 

           Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Трудове право»  

складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого 

бакалавра за спеціальністю 081 Право   

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є усі форми діяльності людини в 

сфері трудової діяльності, як найбільш важливої, оскільки тільки в процесі реалізації 

здатності до праці забезпечується добробут кожної людини, створюються умови для 

повного духовного розвитку особистості.  

Трудове право регулює відносини праці на усіх підприємствах, установах, 

організаціях незалежно від форм власності та виду діяльності і галузевої належності, а 

також осіб, що працюють за трудовим договором у домашньому господарстві громадян; 

визначає порядок і умови прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення 

трудового договору, тривалість робочого часу і часу відпочинку, порядок надання 

відпусток, гарантії і компенсації для працівників, підстави і умови матеріальної 

відповідальності працівників та роботодавців; конкретизує основні засади реалізації 

конституційного права працівників на охорону життя і здоров‘я упродовж трудової 

діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці; регулює порядок розгляду 

трудових спорів, питання щодо оплати праці, трудової дисципліни; встановлює порядок 

нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, державного нагляду за 

охороною праці. 

       Міждисциплінарні зв’язки: «Цивільне право», «Організація роботи з кадрами», 

«Адміністративне право».  

 

                  Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 
1. Право на працю. 

2. Реалізація права на працю. 

3. Трудові спори. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей працювати з 

нормативно-правовими актами в галузі трудового законодавства, судової практики та 

застосування їх у конкретних життєвих ситуаціях.  

Завданням навчальної дисципліни згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти є засвоєння навчальної дисципліни та виміння продемонструвати такі 

результати навчання:  

знання:  
1) підстав виникнення трудових відносин;  

2) загального порядку укладання трудового договору;  

3) видів трудового договору;  

4) видів робочого часу і часу відпочинку за чинним законодавством про працю 

України;  

5) видів дисциплінарної і матеріальної відповідальності за чинним законодавством 

про працю України;  

6) загального порядку організації охорони праці на підприємстві;  

7) процедури вирішення трудових спорів і конфліктів.  

Вміння:  
1) визначати, обґрунтовувати і захищати свої права, які виникають на підставі 

трудових відносин;  
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2) користуватися офіційними правовими виданнями та чинними нормативно-

правовими актами з трудового права; 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти повинні: 

3) самостійно вирішувати окремі питання правового характеру щодо реалізації 

власного конституційного права на працю у повсякденному житті і професійній 

діяльності;  

4) складати та заповнювати відповідні документи, пов'язані з реалізацією людиною 

права на працю.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Право на працю.  

Філософсько-правові аспекти праці; ставлення людини до праці. Праця людини: 

характеристика. Право на працю: характеристика.  

Предмет трудового права. Метод трудового права. Система трудового права. 

Джерела трудового права. Принципи трудового права.  

Поняття трудових відносин. Підстави виникнення трудових відносин. 

Правовідносини, тісно пов’язані з трудовими.  

Суб’єкти трудового права.  

 

Розділ 2. Реалізація права на працю.  

Державна політика України та державні гарантії у сфері зайнятості. Правове 

регулювання працевлаштування за законодавством України. Правовий статус 

безробітного за законодавством про працю України. Підходяща робота.  

Вивільнення працівників: підстави, процедура. "Зайнятість" і "зайняте населення": 

порівняльна характеристика.  

Трудовий договір, трудова угода, трудовий контракт: поняття, порівняльна 

характеристика. Види трудового договору.  

Умови трудового договору. Етапи оформлення трудового договору. Випробування, 

його строки. Службове відрядження, переведення, переміщення: порівняльна 

характеристика.  

Робота за сумісництвом, суміщення професій [посад]: порівняльна характеристика.  

Підстави припинення трудового договору. Припинення трудового договору з 

ініціативи роботодавця (ст. 40 КзпП України).  

Додаткові підстави припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. 

41, 148, 149 КзпП України). Припинення трудового договору з ініціативи працівника. 

Припинення трудового договору з ініціативи третіх осіб.  

Особливості оформлення звільнення. Випадки заборони звільнення працівників за 

законодавством України.  

Робочий час, його нормування. Види робочого часу. Режим робочого часу. Облік 

робочого часу. Робота по змінам та робота вночі. Надурочні роботи. Вахтовий метод 

роботи, роз’їзний характер роботи: порівняльна характеристика.  

Регулювання праці тимчасових працівників. Чергування.  

Поняття, види часу відпочинку. Види відпусток. Трудовий стаж, що дає право на 

відпустку. Тривалість щорічної основної відпустки. Порядок і умови надання щорічних 

основних відпусток. Поділ відпусток. Перенесення щорічної відпустки. Відкликання 

працівника зі щорічної відпустки. Невикористані відпустки.  
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Поняття та види заохочення за успіхи в роботі. Правове забезпечення 

стимулювання праці. Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом України.  

Трудова дисципліна, Внутрішній трудовий розпорядок: поняття, правова 

характеристика. Загальна характеристика догани як виду дисциплінарного стягнення. 

Звільнення як вид дисциплінарного стягнення.  

Поняття, види матеріальної відповідальності. Умови настання матеріальної 

відповідальності. Підстави притягнення працівників до повної матеріальної 

відповідальності. Порядок відшкодування завданої шкоди.  

Охорона праці та здоров'я працівників на виробництві: правове забезпечення. 

Норми та правила з техніки безпеки та виробничої санітарії, обов'язкові для виконання 

роботодавцем. Інструктаж з техніки безпеки: поняття, види.  

Види заходів з охорони праці.  

Нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (виробничий травматизм; трудове 

каліцтво; професійне захворювання). Побутовий травматизм.  

 

 Розділ 3. Трудові спори. 

Трудові спори: поняття, кваліфікація, причини виникнення.  

Індивідуальні трудові спори: правова характеристика. Колективні трудові спори: 

правова характеристика.  

Страйк. Право на страйк. Визнання страйку незаконним. 

  

                                 3. Рекомендована література та джерела 

1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Трудове право: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл. / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін.; за ред. В.В.  

Жернакова. – Х.: Право, 2012. – 496 с.  

2. Трудове право України: підруч. / за ред. О.М. Ярошенка, С.М. Прилипка – 5-те 

вид., переробл. і доповн. – Х.: ФІНН, 2012. – 800 с.  

3. Бущенко П.А. Порядок укладення трудового договору як стадія реалізації права на 

працю / П.А. Бущенко // Пробл. законності. – 2001. – Вип. 51. – С. 19-27.  

4. Гончарова Г.С. Сфера укладення колективного договору / Г.С. Гончарова, В.В. 

Жернаков // Право України. – 2000. – № 8. – С. 85-87.  

5. Єрьоменко В.В. Поняття принципів трудового права та їх застосування / В.В. 

Єрьоменко // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В.І. Вернадського: Юрид. 

науки / редкол.: В.Г. Ротань та ін. – Сімферополь: Таврійський нац. ун-т ім. В.І. 

Вернадського, 2009. – Т. 22 (61). – № 2. – С. 163-176.  

6. Єрьоменко В.В. Застосування Конституції до трудових і пов’язаних з ними 

правовідносин / В.В. Єрьоменко // Актуальні пробл. права: теорія і практика: [зб. 

наук. пр.] / редкол.: Л.І. Лазор та ін. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. 

Даля, 2009. – № 14. – С. 65-82.  

7. Жернаков В. Договірне регулювання соціально-трудових відносин / В. Жернаков // 

Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 4 (23). – Х.: Право, 2000. – C. 227-238.  

8. Кравцов Д.М. Нещасний випадок виробничого характеру: істотні ознаки та 

відмінності від суміжних понять / Д.М. Кравцов // Право України. – 2002. – №12. – 

С. 108-111.  

9. Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців / Н. Неумивайченко // 

Там же. – 2001. – № 2. – С. 80-83.  

10. Прилипко С.М. Правове регулювання зайнятості населення / С.М. Прилипко // 

Пробл. законності. – 2001. – Вип. 49. – С. 104-113.  
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11. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений / А.И. 

Процевский. – М.: Юрид. лит., 1972.  

12. Процевский А.И. Предмет советского трудового права / А.И. Процевский. – М.: 

Юрид. лит., 1979.  

13. Середа О. Обов’язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання / О. Середа // 

Право України. – 2002. – № 9. – С. 82-86.  

14. Сільченко С.О. Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, 

види, умови укладання, зміни та припинення: [моногр.] / С.О. Сільченко. – Х.: 

Золоті сторінки, 2005 – 204 с.  

15. Слюсар А.М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-

правовий аспект: [моногр.] / А.М. Слюсар. – Х.: ФІНН, 2011. – 336 с.  

16. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: моногр. / Н.М. Швець. – Х.: 

Право, 2009. – 224 с.  

17. Юшко А.М. Переведення чи зміна істотних умов праці? / А.М. Юшко // Право 

України. – 1998. – № 5. – С. 68-73.  

18. Яковлєва Г.О. Щодо поняття грубого порушення трудових обов’язків / Г.О. 

Яковлєва // Пробл. законності. – 2001. – Вип. 51. – С. 163-170.  

19. Ярошенко О.М. Законодавство та локальні нормативні акти у сфері праці: 

проблема співвідношення / О.М. Ярошенко // Там же. – 2005. – Вип. 71. – C. 60-66.  

20. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права 

України: моногр. / О.М. Ярошенко. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання усне і письмове опитування, реферати, 

доповіді, самостійна робота на практичних заняттях.     

 

 

  


