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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати 

та контролювати власну діяльність. СРС забезпечує 

підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення 

та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. 

Зміст СРС з дисципліни “Трудове право(Трудове право.Кипр) ” 

визначається навчальною програмою, а також різними методичними 

матеріалами. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ  
«ТРУДОВЕ ПРАВО(ТРУДОВЕ ПРАВО.КИПР)» 

 
НАЗВА ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ТА ТЕМА 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА, ПРИНЦИПИ ТА 
ПРАВОВІДНОСИНИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. 

Тема 1. Предмет, метод, система, функції та принципи трудового права. 
Тема 2. Джерела трудового права. 
Тема 3. Суб’єкти трудового права. 
Тема 4. Трудові правовідносини. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА КОЛЕКТИВНІ 
ДОГОВОРИ ТА УГОДИ 

Тема 5. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування. 
Тема 6. Колективні договори та угоди 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, РОБОЧИЙ ЧАС, 

ЧАС ВІДПОЧИНКУ. 
Тема 7. Трудовий договір. 
Тема 8. Робочий час 
Тема 9. Час відпочинку та відпустки 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦІ, МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У 
ТРУДОВОМУ ПРАВІ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Тема 10. Правове регулювання оплати праці 
Тема 11. Правове регулювання охорони праці 
Тема 12. Гарантії і компенсації 
Тема 13. Дисципліна праці 
Тема 14. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ТРУДОВІ СПОРИ, . НАГЛЯД І 

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 
ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ. 

Тема 15.Трудові спори і порядок їх вирішення 
Тема 16. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю 
Тема 17. Міжнародно-правове регулювання праці 
 
Разом  годин : 165 

 
 

ЗМІСТ 
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САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТРУДОВЕ ПРАВО(ТРУДОВЕ ПРАВО.КИПР)» 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА, ПРИНЦИПИ ТА 

ПРАВОВІДНОСИНИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. 

Тема 1. Предмет, метод, система, функції та принципи трудового 

права 

Трудове право як галузь права України.  Місце трудового права в системі 

права України.  Поняття трудового права.  Предмет трудового права: трудові 

відносини працівників і тісно пов'язані з ними суспільні відносини.  Методи 

трудового права  Сфера дії норм трудового права.  Функції трудового права.  

Розмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного права, 

адміністративного права, права соціального забезпечення, цивільного процесу). 

Система трудового права як галузі права.  Поняття і значення основних 

принципів трудового права. Зміст і конкретизація основних принципів 

трудового права. 

Питання для самоконтролю 

1. Визначте, які відносини регулює законодавство про працю.  

2. Визначте, які відносини регулює трудове законодавство. 

 3. Суспільні відносини, які становлять предмет регулювання трудового 

права.  

4. В чому проявляється головна особливість методу трудового права. 

 5. Дайте мотивовану консультацію працівникам організації щодо 

відмежування трудового права від цивільного права України.  

6. Які види відносин включаються до відносин, що є тісно пов’язані з 

трудовими. 

Теми рефератів 

1.Поняття і значення основних принципів трудового права.  

2.Зміст і конкретизація основних принципів трудового права. 
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 Література [1-34] 
 
Тема 2. Джерела трудового права 
 
Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види.  Конституція 

України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю 

України.  Система законів, що регулюють соціально-трудові відносини.  

Підзаконні акти, що регулюють працю працівників. 

Акти соціального партнерства та локальні нормативно-правові акти.  

Значення роз'яснень Пленуму Верховного Суду України. Реформа трудового 

законодавства: основні напрями. 

Проект Трудового кодексу України. 

Дія нормативних актів трудового законодавства у часі, просторі і за 

категоріями працівників. 

Питання для самоконтролю 

1.Наведіть приклади матеріальних та процесуальних норм трудового права 

за КЗпП.  

2. Вкажіть, для яких категорій осіб встановлені особливості регулювання 

праці.  

3. Вкажіть, хто затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку. 

4. Визначте, чи належать вказівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду 

України до джерел трудового права.  

5. Які акти відносяться до локальних.  

6. Чим відрізняється джерело трудового права від форми трудового права. 

Теми рефератів 

1.Реформа трудового законодавства: основні напрями. 

2.Загальні положення Проекту Трудового кодексу України. 

3.Дія нормативних актів трудового законодавства у часі, просторі і за 

категоріями працівників. 

Література [1-34] 
 
Тема 3. Суб’єкти трудового права 
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Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Трудова правоздатність 

та дієздатність. Правовий статус суб'єктів трудового права, його зміст. Суб’єкти 

індивідуальних трудових відносин. Працівники як суб’єкти трудового права. 

Роботодавці як суб’єкти трудового права.  

Суб’єкти колективних трудових відносин. Профспілки як суб’єкти 

колективних трудових відносин. Поняття, види і правовий статус трудових 

колективів. Повноваження трудових колективів, їх класифікація.  Механізм 

здійснення повноважень і самоврядування трудового колективу. Органи 

трудового колективу.  Державні органи та органи місцевого самоврядування як 

суб’єкти трудового права. 

Органи державного нагляду і контролю як суб’єкти трудових 

правовідносин. 

Питання для самоконтролю 

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? 

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? 

Теми рефератів 

1.Державні органи та органи місцевого самоврядування як суб’єкти 

трудового права. 

2.Органи державного нагляду і контролю як суб’єкти трудових 

правовідносин. 
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Література [1-34] 
 

Тема 4. Трудові правовідносини 
 

Поняття і система правовідносин. Елементи трудових правовідносин.  Суб'єкти 

трудового правовідношення. Трудова правоздатність та дієздатність громадян, 

підприємств, установ і організацій в сфері трудового права. 

Зміст трудового правовідношення, основні права і обов'язки його суб'єктів. 

Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.  

Питання для самоконтролю 

1.Поняття і система правовідносин.  

2.Елементи трудових правовідносин.   

3.Суб'єкти трудового правовідношення.  

4.Трудова правоздатність та дієздатність громадян, підприємств, установ і 

організацій в сфері трудового права. 

 

Теми рефератів 

1. Трудова правоздатність та дієздатність громадян, підприємств, установ і 

організацій в сфері трудового права. 

2.Зміст трудового правовідношення, основні права і обов'язки його суб'єктів. 

Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.  

 

Література [1-34] 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА КОЛЕКТИВНІ 

ДОГОВОРИ ТА УГОДИ 

 
Тема 5. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 

Загальна характеристика законодавства про зайнятість населення. 

Поняття, форми зайнятості і державна політика в цій сфері. 
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Правовий статус безробітного.  Поняття, види працевлаштування.  

Питання для самоконтролю 

1. Чи всі зайняті особи є працевлаштованими. 

 2. Наведіть ознаки молодого спеціаліста.  

3. В чому проявляється стимулювання самозайнятості населення. 

 4. Визначте критерії підходящої роботи.  

5. Що таке ваучер і хто має на нього право.  

6. Які категорії осіб мають додаткові гарантії у працевлаштуванні.  

7. Наведіть підстави зняття особи з реєстрації як безробітної. 

 8. Хто визначає список громадських робіт.  

9. Яка максимальна тривалість громадських робіт. 

Теми рефератів 

1. Статус безробітного.  

2.  Поняття, види працевлаштування.  

 

Література [1-34] 
 
Тема 6. Колективні договори та угоди 
 
Загальна характеристика законодавства про колективні договори і угоди.  

Поняття колективного договору.  Сторони колективного договору і порядок 

його укладення. Зміст і структура колективного договору.  Реалізація 

колективного договору, контроль за його виконанням.  Відповідальність за 

порушення колективного договору. Поняття колективної угоди. Види 

колективних угод.  Генеральна угода, галузеві і регіональні угоди, їх сторони і 

зміст.  Порядок укладення, зміни угод і контроль за їхнім виконанням. 

Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей під час ведення 

колективних переговорів. 

Питання для самоконтролю 

1. Надайте визначення поняття “колективний договір”. 

2. Назвіть сторони колективного договору. 

3. Як Ви розумієте поняття “сфера” укладання колективного договору”? 
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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? 

Теми рефератів 

1.Генеральна угода, галузеві і регіональні угоди, їх сторони і зміст.  

2. Порядок укладення, зміни угод і контроль за їхнім виконанням. 

3. Колективні переговори:загальна характеристика. 

 

Література [1-34] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР, РОБОЧИЙ ЧАС, 
ЧАС ВІДПОЧИНКУ. 

Тема 7. Трудовий договір 
 

Поняття, сторони, зміст  Види трудового договору  Укладення трудового 

договору Зміна трудового договору  Припинення трудового договору  Поняття 

переведення на іншу роботу, види переведень. Переміщення на інше робоче 

місце. Зміна істотних умов праці. Переведення на іншу роботу в разі 

виробничої потреби і в разі простою. Атестація працівників та її значення, 

правові наслідки атестації. Поняття і випадки відсторонення від роботи. 

Правове регулювання відсторонення від роботи. Оформлення звільнення. 
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Вихідна допомога. Правові наслідки незаконного звільнення. Трудова книжка 

працівника. 

Питання для самоконтролю 

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? 
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Теми рефератів 

1.Атестація працівників та її значення, правові наслідки атестації.  

2.Поняття і випадки відсторонення від роботи.  

3.Правове регулювання відсторонення від роботи. 

Література [1-34] 
 
Тема 8. Робочий час 
 

Поняття робочого часу і значення його правового регулювання. 

Правові норми робочого часу. Поняття і види робочого тижня, робочого 

дня і робочої зміни. 

Нормальна і скорочена тривалість робочого часу, неповний робочий 

день. Графіки змінності роботи, вахтовий метод роботи, гнучкі графіки 

роботи.  Режим і облік робочого часу, порядок його встановлення 

Ненормований робочий день. Поденний, тижневий і підсумований облік 

робочого часу. Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування. 

Чергування. 

Питання для самоконтролю 

1. Що є робочим часом відповідно до вимог трудового права? 

2. Що називають робочим днем? 

3. Що є робочим тижнем? 

4. Дайте визначення поняття ”нормальний робочий час”. 

5. Дайте визначення поняття “скорочений робочий час”. 

6. Дайте визначення поняття “неповний робочий час”. 

7. Які локальні нормативні акти встановлюють конкретний режим робочого 

часу? 

8. Яким чином законодавство України врегульовує режим змінної роботи? 
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9. Дайте визначення поняття “ненормований робочий день”. 

10. Дайте визначення поняття “надурочна робота”. 

11. Охарактеризуйте поняття “облік робочого часу”. 

Теми рефератів 

1.Режим і облік робочого часу, порядок його встановлення  

2.Ненормований робочий день.  

3.Поденний, тижневий і підсумований облік робочого часу. 

Література [1-34] 
 
Тема 9. Час відпочинку та відпустки 
 

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. 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняття “час відпочинку”. 

2. Охарактеризуйте поняття “щотижневий безперервний відпочинок”. 

3. Дайте визначення поняття “відпустка”. 

4. Які види відпусток Ви знаєте? 

5 Кому надаються відпустки за особливий характер праці ? 

6. Яким категоріям працівників надається щорічна відпустка у зручний для них 

час? 

7. Назвіть види додаткових (цільових) відпусток. 
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8. Визначте, яким чином здійснюється правове регулювання соціальних 

відпусток. 

9. У яких випадках виплачується грошова компенсація за невикористані 

щорічні відпустки ? 

10. Розкрийте сутність відпусток без збереження заробітної плати та практику 

їх застосування в Україні. 

Теми рефератів 

1.Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання.  

2.Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. 

 

Література [1-34] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ, 

ОХОРОНИ ПРАЦІ, МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

 
Тема 10. Правове регулювання оплати праці 

Поняття і зміст заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки.  

Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна 

плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати. 

Сфери регулювання заробітної плати: державне регулювання заробітної 

плати, договірне регулювання заробітної плати. 

Організація оплати праці на підприємстві (тарифна система, форми і 

системи оплати праці, нормування праці,преміювання).  

Тарифна система та її елементи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми 

посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). 

Надбавки і доплати до заробітної плати. 
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Система заробітної плати та її види (почасова, відрядна). 

Преміювання працівників. Винагорода за результатами роботи за рік. 

Нормування праці.  

Норми праці (норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, 

нормовані виробничі завдання, норми чисельності), відрядні розцінки. Оплата 

праці при відхиленні від нормальних умов праці. Обчислення середньої 

заробітної плати.  Індексація заробітної плати.  

Компенсація втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням строків її 

виплати. Порядок виплати заробітної плати.  

Відрахування із заробітної плати. 

Питання для самоконтролю 

1. Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку і 

норм обслуговування.  

2. Оплата праці за сумісництвом.  

3. Оплата роботи в надурочний час та у нічний час.  

4. Порядок оплати часу простою.  

5. Строки виплати заробітної плати та строки розрахунку при звільненні. 

 6. Види гарантійних та компенсаційних виплат і різниця між ними. 

 7. Вкажіть, чому обмежуються відрахування із заробітної плати.  

8. Вкажіть, чому не допускається відрахування з вихідної допомоги, 

компенсаційних виплат.  

9. Які виплати входять до складу додаткової заробітної плати. 

Теми рефератів 

1.Норми праці (норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, 

нормовані виробничі завдання, норми чисельності), відрядні розцінки. 

2. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці. 

3. Обчислення середньої заробітної плати. 

4.  Індексація заробітної плати.  

 
Література [1-34] 

 
Тема 11. Правове регулювання охорони праці 
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Поняття охорони праці, її правове регулювання. Принципи правової 

охорони праці.  Гарантії прав громадян на охорону праці. Організація охорони 

праці на підприємстві. Державне управління охороною праці.  

Участь трудових колективів і профспілок в регулюванні охорони праці. 

Міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці. Відшкодування 

власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 

органом шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків. Нагляд і контроль 

за охороною праці і відповідальність за її порушення. 

Питання для самоконтролю 

1. Вкажіть, хто здійснює контроль за дотриманням вимог нормативних 

актів про охорону праці.  

2. Основні нормативно-правові акти, які регулюють відшкодування 

роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.  

3. Вкажіть, хто проводить розслідування нещасних випадків на 

виробництві.  

4. Гарантії, встановлені законодавством при переведенні на іншу роботу з 

метою охорони здоров’я. 

 5. Дайте визначення поняття нещасного випадку. Порядок складання акта 

про нещасний випадок. 

 6. Сутність охорони праці молоді та жінок.  

7. Вкажіть, на кого покладається обов’язок щодо проведення інструктажу 

про охорону праці з працівником. 

Теми рефератів 

1.Участь трудових колективів і профспілок в регулюванні охорони праці. 

2.Міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці. 

3.Відшкодування власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових 

обов'язків. 
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Література [1-34] 
 

Тема 12. Гарантії і компенсації 
 
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. 

Обчислення середнього заробітку при гарантійних виплатах і доплатах. 

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. 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття гарантійних і компенсаційних виплат.  

2.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.). 

3.Гарантійні доплати, їхні види. 

4.Обчислення середнього заробітку при гарантійних виплатах і доплатах. 

Теми рефератів 

1.Гарантійні доплати, їхні види. 

2.Обчислення середнього заробітку при гарантійних виплатах і доплатах. 

 

 

Література [1-34] 
 
Тема 13. Дисципліна праці 
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Поняття і значення дисципліни праці, засоби її забезпечення в умовах 

переходу до ринкових відносин. 

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Обов'язки 

працівника, власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу або фізичної особи. 

Заохочення за успіхи в роботі. Поняття, підстави, види заохочень і 

порядок їх застосування. 

Дисциплінарна відповідальність працівників та її види. Дисциплінарні 

стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття. Додаткові заходи 

впливу на порушників трудової дисципліни. 

Питання для самоконтролю 

1. Надайте визначення поняття “внутрішній трудовий розпорядок”. 

2. Назвіть види правил внутрішнього трудового розпорядку. 

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”. 
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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? 

Теми рефератів 

1.Дисциплінарна відповідальність працівників та її види. 

2. Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття. 

3.Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни. 

Література [1-34] 
 

Тема 14. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 
 
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації, її відмінність від цивільно-правової 

відповідальності. 

Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, 

заподіяну підприємству. 

Види матеріальної відповідальності працівників. Обмежена матеріальна 

відповідальність та її розмір. Повна індивідуальна матеріальна 

відповідальність і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 

Визначення розміру шкоди і порядок її відшкодування. Визначення 

розміру шкоди у випадках, коли її фактичний розмір перевищує 

номінальний. 

Матеріальна відповідальність власника підприємства, установи, 

організації або уповноваженого ним органу в трудових правовідносинах. 

Питання для самоконтролю 

1. Надайте визначення поняття “матеріальна відповідальність”. 
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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”. 

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. 
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18. Які способи покриття заподіяної працівником шкоди Ви знаєте? 

Теми рефератів 

1.Визначення розміру шкоди у випадках, коли її фактичний розмір перевищує 

номінальний. 

2.Матеріальна відповідальність власника підприємства, установи, організації 

або уповноваженого ним органу в трудових правовідносинах. 

Література [1-34] 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ТРУДОВІ СПОРИ. НАГЛЯД І 

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ. 

 
Тема 15.Трудові спори і порядок їх вирішення 
 

Поняття, види і причини виникнення трудових спорів.  Органи, що 

розглядають трудові спори. Принципи розгляду трудових спорів.  

Підвідомчість трудових спорів. Комісії по трудових спорах (КТС), їх 

організація і компетенція.  Порядок і строки розгляду індивідуальних 

трудових спорів в КТС. Розгляд індивідуальних трудових спорів в суді.  

Трудові спори, що безпосередньо розглядаються судом. Порядок вирішення 

колективних трудових спорів.  

 Право на страйк і його реалізація. Правові наслідки законного і незаконного 

страйку. 

Питання для самоконтролю 

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? 
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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. 

Теми рефератів 

1.Трудові спори, що безпосередньо розглядаються судом. 

2. Порядок вирішення колективних трудових спорів.  

3. Право на страйк і його реалізація. 

 

Література [1-34] 
 
Тема 16. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю 
 

Органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням 

законодавства про працю, їх повноваження.  
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Державна інспекція праці Міністерства праці і соціальної політики 

України. 

Державна інспекція охорони праці Комітету по нагляду за охороною 

праці України, органи державного пожежного нагляду, органи і установи 

санітарно-епідеміологічної служби. 

Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування в сфері праці. 

Питання для самоконтролю 

1.Державна інспекція охорони праці Комітету по нагляду за охороною праці 

України, органи державного пожежного нагляду, органи і установи санітарно-

епідеміологічної служби: загальна характеристика. 

2.Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування в сфері праці. 

 

Література [1-34] 
 
Тема 17. Міжнародно-правове регулювання праці 

 

Поняття міжнародно-правового регулювання праці, його суб'єкти. 

Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності. 

Джерела міжнародно-правового регулювання праці.  Конвенції та рекомендації 

МОП.  Загальна декларація прав людини.  Міжнародні пакти про права людини.  

Акти Ради Європи та Європейського Союзу. Основні права людини в сфері 

праці. Право на працю. Заборона примусової праці. Рівність в праці. Заборона 

дискримінації. Право на асоціацію. Права представників трудящих на 

підприємстві. Право на колективні договори. Право на страйк. 

Питання для самоконтролю 

1.Конвенції та рекомендації МОП.  

2. Загальна декларація прав людини.   

3.Міжнародні пакти про права людини. 

4.  Акти Ради Європи та Європейського Союзу.  

5.Основні права людини в сфері праці. Право на працю.  
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6.Заборона примусової праці. 

Література [1-34] 
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