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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Право (трудове право)» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

галузі знань 07 «Упрвління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент»  

Предметом вивчення дисципліни «Право (трудове право)»  є трудові і 

тісно з ними пов’язані відносини, та їх правове регулювання. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Право (трудове право)» 

перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими дисциплінами, 

такими як правознавство, менеджмент підприємницької діяльності, 

бухгалтерський облік, управління трудовими ресурсами тощо. 

Засвоєння студентами знань з трудового права базується на знанні 

студентами теорії держави і права, Конституційного права України, права 

пенсійного забезпечення України, а також цивільного, цивільно-

процесуального, господарського права, адміністративного, кримінального 

права тощо.  

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Основні поняття трудового права 

2. Особлива частина 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Право (трудове право)»  

полягає у формуванні в студентів юридичного мислення; набутті навичок 

щодо застосування теоретичних правових знань у практичних управлінських 

ситуаціях, а також навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого 

поглиблення й своєчасного оновлення професійних знань, формування 

правосвідомості і правової культури у майбутніх фахівців. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- вивчення норм трудового законодавства, їх впливу на стратегічне 

планування; 

- набуття вмінь аналізу практики застосування норм трудового 

законодавства, правового регулювання захисту прав громадян, роботодавців, 

професійних спілок та інших суб’єктів трудових відносин,  

- набуття практичних навичок в застосовуванні норм трудового права 

при роботі з кадровими ресурсами, профспілками, державними органами; 

- вміння працювати з кадровою документацією, будувати управлінську 

діяльність на принципах, що закріплені в трудовому законодавстві. 

Предметом вивчення дисципліни «Трудове право» є трудові і тісно з 

ними пов’язані відносини, та їх правове регулювання. 

 

 

 



1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності : 

загальні: 

- розуміння найбільш вузлових норм трудового законодавства: 

поняття, предмет, метод, принципи, джерела трудового права; 

- володіння правовими формами працевлаштування; 

- володіння правовим регулюванням колективного і трудового 

договорів; 

- володіння правовим регулюванням робочого часу, часу відпочинку; 

- здатність вільно орієнтуватися в питаннях пов’язаних з оплатою 

праці; 

- володіння основними навичками вирішення індивідуальних і 

колективних трудових спорів; 

- володіння правовими основами контролю за дотриманням 

законодавства про працю. 

спеціальні: 

- вміти орієнтуватися в нормативних актах в галузі трудового права, 

застосовувати на практиці при розробці комплексного підходу до 

управління; 

- здатність застосовувати чинне трудове законодавство в 

управлінській діяльності; 

- укладати, змінювати трудові договори, припиняти їх дію; 

- складати проекти колективних договорів;  

- вирішувати колективні і індивідуальні трудові спори, що можуть 

виникнути в менеджерській діяльності; 

- володіння основними навичками складати висновки і подавати 

пропозиції щодо правомірності накладення матеріальної та 

дисциплінарної відповідальності; 

- виробляти практичні навички в їх застосуванні до конкретної  

ситуації. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Основні поняття трудового права 

 

Тема 1. Основні поняття трудового права 

 

Трудове право як одна з галузей права. Поняття трудового права. 

Предмет і метод трудового права. 

Відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного 

права, адміністративного прана, господарського права, права соціального за-

безпечення. 

Система трудового права як галузі права. Система законодавства про 

працю. Поняття, класифікація і види джерел трудового права. 

Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс 

законів про працю України. Система законів, що регулюють соціально-

трудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють відносини, пов'язані з 

працею.  

Поняття і види суб'єктів трудового права. Трудова право-дієздатність, 

суб'єктів права. Юридичні обов'язки, гарантії прав і обов'язків, 

відповідальність суб'єктів трудового права. 

Громадяни (працівники) як об'єкти трудового права. Підприємства, 

установи, організації як суб’єкти трудового права. 

Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Поняття, види і правовий 

статус трудових колективів. Повноваження трудових колективів. 

Профспілкові органи як суб'єкти трудового права. Повноваження 

профспілкових органів у сфері праці. Основні функції профспілок у сучасних 

умовах: захисна функція, функція представництва інтересів працівників, 

функція здійснення суспільного контролю.  

 

Тема 2. Правовідносини в сфері трудового права 

 

Поняття і система правовідносин у трудовому праві. Поняття 

індивідуальних трудових правовідносин, їх особливості, суб'єкти, зміст, 

підстави виникнення, зміни і припинення. 

Організаційно-управлінські відносини в сфері праці Правовідносини з 

забезпечення зайнятості і працевлаштування. Правовідносини з професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Правовідносини 

відповідальності сторін трудового договору. Правовідносини з нагляду та 

контролю за дотриманням законодавства про працю, охорони праці. 

Правовідносини з розв'язання трудових спорів. 

 



Змістовий модуль ІІ. Особлива  частина 

 

Тема 3. Характеристика трудового договору 

 

Поняття і значення трудового договору. Сторони трудового договору. 

Зміст трудового договору. Умови трудового договору, передбачені у 

законодавстві. Умови, що встановлюються за згодою сторін. Необхідні і 

додаткові умови трудового договору. 

 Контракт як особлива форма трудового договору. Порядок укладення 

трудового договору.  

Поняття і види зміни умов трудового договору. Переведення на іншу 

роботу, їх види. Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від 

переведення. Зміна істотних умов праці в зв'язку зі зміною В організації 

виробництва та праці. Відсторонення працівника від роботи, його понятгя і 

випадки. 

Підстави припинення трудового договору, їх класифікація. Розірвання 

трудового договору з ініціативи працівника та з урахуванням волі його 

сторін. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу. Додаткові підстави для припинення трудового 

договору деяких категорій працівників. Припинення трудового договору з 

ініціативи третіх осіб. Порядок розірвання трудового договору. Правові 

наслідки незаконного звільнення. 

 

 

Тема 4. Колективні договори та угоди 

 

Загальна характеристика законодавства про колективні договори й угоди. 

Поняття соціального партнерства. 

Поняття і роль колективного договору, його зміст і сторони. Порядок 

укладання колективного договору, угоди. Колективні переговори. 
 

 

Тема 5. Робочий час і час відпочинку 

 

Поняття робочого часу. Види робочого часу. Робочий тиждень, робочий 

день і робоча зміна. Нормальна і скорочена тривалість робочого часу, 

неповний робочий день. Надурочні роботи.  

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. Трудові відпустки. Щорічні відпустки 

працівників, їх види, тривалість і порядок надання. Відпустки без 

збереження заробітної плати. Творчі відпустки. Соціальні відпустки. 

 

 

 



Тема 6. Оплата праці за трудовим законодавством 

Поняття заробітної плати та її функції. Структура заробітної плати: 

основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і 

компенсаційні виплати. Методи правового регулювання оплати праці. 

Мінімальна заробітна плата. 

Тарифна система оплати праці та її елементи. Організація оплати праці. 

Гарантійні виплати і гарантійні доплати. Компенсаційні виплати. Оплата 

праці у разі відхилення від нормальних умов праці. 

Порядок виплати заробітної плати та її захист. 

 

Тема 7. Трудова дисципліна 

 

Поняття і зміст дисципліни праці. Правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Заохочення за успіхи в роботі. Поняття, види заохочень і порядок їх 

застосування. 

Дисциплінарна відповідальність працівників та її види. Дисциплінарні 

стягнення і порядок їх застосування. 

 

 

Тема 9. Трудові спори (конфлікти) 

 

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

розглядають трудові спори. Підвідомчість трудових спорів. 

Індивідуальні трудові спори і порядок їх вирішення. Комісії з трудових 

спорів (КТС), їх організація і компетенція. Порядок розгляду індивідуальних 

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

Порядок вирішення колективного трудового спору.  

Право працівників на страйк та порядок його проведення 

 
. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

дисципліни «Право (Трудове право)» є іспит. 

Екзаменаційний білет на письмовому іспиті з курсу «Право (Трудове 

право)»  містить три завдання, що включає два теоретичних питання та 

відповіді на 10 тестових завдань.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 

семестрового екзамену дорівнює 100.  

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 

бальну за системою ЕСТS є наступним : 

Система оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS 

 

За шкалою ЕСТS За національною оцінкою За 100-бальною шкалою 

А відмінно 90-100 

ВС добре 75-89 

DЕ задовільно 60-74 

FХ незадовільно 26-59 

F неприйнято 0-25 

 

Відповідь на екзамені оцінюється в залежності від формату 

екзаменаційного завдання у відповідності критеріям, представленим у 

таблиці. При цьому максимальна кількість балів за кожну правильну 

відповідь на теоретичне питання складає 30, тестове завдання – 4. 

Критерії оцінювання екзаменаційних відповідей 

(співвідношення національної та бальної системи оцінювання) 
 

Формат 

завдання в 

екзаменаційному 

білеті 

„відмінно” „добре” „задовільно” „незадовільно” 

90-100 балів 75-89 балів 60-74 балів 26-59 балів 

Тестові завдання 85-100% вірних 

відповідей 

55- 85 % вірних 

відповідей 

35-55 % вірних 

відповідей 

Менше 35  % 

вірних відповідей 
Теоретичне 

питання 
- глибокі, 

всебічні, 

систематичні 

знання з курсу; 

- знання основної 

і додаткової  

літератури, 

передбаченої 

програмою.  

- повне знання 

програмного 

матеріалу; 

- засвоєння 

основної 

літератури, 

передбаченої 

програмою. 

повні 

знання основного 

програмного 

матеріалу в обсязі, 

що необхідний 

для подальшого 

навчання і роботи. 

- незнання 

основного змісту 

курсу;  

- побудова 

відповіді на основі 

власних думок та 

життєвого досвіду. 

 



5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

  Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з дисципліни 

«Право (Трудове право)» забезпечується різноманітними індивідуальними 

засобами діагностики: 

1) теоретичні: 

- теоретичні питання; 

- тестові завдання; 

- ситуаційні завдання. 

2) практичні: 

- розрахункові задачі; 

- схематичні узагальнюючі завдання. 

3) творчі: 

- реферат; 

- презентація; 

- доповідь. 

 
 


