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Вступ 
Трудове законодавство України суттєво торкається кожного 

громадянина, працюючого за наймом на підставі трудового 

договору на будь – якому підприємстві, установі, організації 

незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої 

належності, а також у фізичних осіб – роботодавців.  

Трудове законодавство можна вважати відносно інших 

галузей права досить стабільним, але зміни, які відбуваються в 

економічній сфері протягом останніх років, обумовлюють 

необхідність удосконалення механізмів та засобів регулювання 

відносин на виробництві, а отже,  необхідність змін у трудовому 

законодавстві. З огляду на вказане, нині актуальними для 

держави є розробка та прийняття нового Трудового кодексу, а до 

того часу   - забезпечення належного регулювання  трудових 

правовідносин на основі чинного трудового законодавства. 

В умовах відкритого суспільства  та інтеграції України до 

міжнародних структур постало питання приведення  трудового 

законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, тобто 

адаптації трудового законодавства до законодавства ЄС.  

Нажаль, нині існують ще невирішені проблеми, які 

спричинені економічною нестабільністю у державі, зміною 

світогляду нації, низькою правовою освітою населення, а також 

недосконалістю чинного трудового законодавства. Зокрема, 

увагу науковців та практиків привертає високий рівень 

безробіття населення, масовість нелегального 

працевлаштування, яке позбавляє працівника певних гарантій, 

компенсацій та можливості захисту своїх трудових прав, 

недотримання норм охорони праці та їх ігнорування з боку 

роботодавців.   

Мета навчальної дисципліни «Трудове законодавство» 

полягає у формуванні системи знань із правового регулювання   

трудових відносин в Україні, систематизації напрямів та 

способів вирішення проблем, накопичених практикою 

розв’язання трудових спорів, у забезпеченні оволодіння 

студентами сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також 

практичних навичок для подальшої роботи, а саме забезпечення 

ефективного управління охороною праці та поліпшення умов 

праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 
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міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної 

єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог чинного законодавства, виховання 

правової культури майбутніх фахівців.  

Завданням навчальної дисципліни є вивчення системи 

чинного трудового законодавства, правових проблем, що 

виникають при вирішенні трудових спорів, визначення 

правового статусу суб’єктів трудового права, вивчення підстав 

та умов виникнення, зміни та припинення трудових 

правовідносин, порядок укладання трудового договору, правове 

регулювання робочого часу та часу відпочинку, ознайомлення з 

специфічними способами  захисту трудових прав. 

Дисципліна поділена на 3 змістових модулів, які об’єднують 

лекційний матеріал, практичні заняття, самостійну роботу 

студентів та тестування. Рівень засвоєння студентом матеріалу 

модуля оцінюється за  результатами виконання ним практичних  

завдань. 

Самостійна робота - форма навчання, що має за мету 

розширення та дослідження питань, які розглядаються на 

лекціях, а також опрацювання питань, які  не висвітлювались на 

лекціях та практичних заняттях. 

Контроль знань здійснюється  у формі іспиту.  

Самостійна робота студента допоможе:  

• орієнтуватися у системі джерел трудового законодавства 

України та знати їх особливості; 

• аналізувати, самостійно тлумачити, узагальнювати та 

правильно застосовувати норми  трудового законодавства  

України у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст іншим; 

• розрізняти правовідносини, що регулюються трудовим 

правом і  правовідносини, що регулюються іншими суміжними 

галузями права; 

• правильно застосовувати чинні норми трудового 

законодавства; 

• користуватися джерелами права, тлумаченнями і 

коментарями  

норм права у вирішенні конкретних трудових спорів; 

• складати й оформлювати документи правничого характеру з 

трудових правовідносин; 
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• добирати літературу з трудового права, складати конспекти і 

тези виступів, опрацьовувати правову інформацію;  

• логічно, послідовно, з виокремленням головного, доказово 

викладати правничий матеріал із застосуванням знань з різних  

джерел і галузей права; 

• користуватися правовою термінологією щодо трудового 

законодавства; 

• застосовувати правові знання з трудового права для 

оцінювання юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову 

оцінку; 

• обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм трудового 

права на практиці; 

• керуватись у практичній діяльності правовими знаннями і 

переконаннями, брати участь у правовому вихованні населення. 

Значну увагу приділено переліку основних нормативно-

правових актів про  працю,  науково-монографічної та 

навчальної літератури. 

Теми, що винесені на самостійне опрацювання  охоплюють 

загальну та особливу частини трудового права, а також вивчення 

норм міжнародно-правового регулювання праці.  

 

Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

“Трудове законодавство” є складання письмового звіту за 

темами, винесеними на самостійне опрацювання. 

Текстова частина викладається на стандартному аркушіі 

формату А4 з однієї сторони і повинна містити основну частину 

та список використаної літератури. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 

20 мм, праве – 10 мм. Кегель 14, інтервал 1,5. На титульній 

сторінці вказується: ”Самостійна робота з дисципліни „ Трудове 

законодавство ” і всі необхідні реквізити. 

Обсяг рукопису складає 10 – 15 сторінок. 

Рисунки, схеми та таблиці розміщуються як за текстом, так і 

на окремих аркушах паперу і повинні мати нумерацію у межах 

розділу. 

В тексті повинні бути зазначені посилання на використану 

літературу: наприклад, [1, 5, 7, 13]. 
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1.Тематичний план занять, винесених на самостійне     

опрацювання та завдання для самостійного опрацювання 

 

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система трудового 

права 

1. Суспільно-трудові  відносини як предмет трудового права. 

2. Критерії розмежування трудових відносин від цивільних, 

кооперативних, адміністративних. 

 3. Метод і система трудового права. 

 4. Функції трудового права. 

 

Студенти повинні розкрити: правове значення  праці у 

сучасних ринкових умовах розвитку суспільства. Поняття 

трудового  права  як галузі трудового права. Трудове   право як  

складова системи права. 

Трудові відносини, що є предметом регулювання трудового 

права України. 

Метод правового регулювання трудових відносин. Функції 

трудового права.  Відмежування трудового права від суміжних 

галузей права: цивільного, цивільно-процесуального, 

адміністративного, соціального забезпечення та норм виправно-

трудового законодавства. Система трудового  права, її значення 

в  регулюванні трудових відносин як самостійної  галузі права. 

Система науки трудового права. Основні тенденції розвитку та 

реформування трудового права у сучасній Україні.   

  

Література [основна: 2 ;  допоміжна:1; 2; 3; 4; 8; 16] 

 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Якщо трудовий договір – різновид цивільно – 

правового договору найму, то, можливо, трудового права 

не потрібно, а достатньо цивільного ? Відповідь 

аргументуйте. 

2. Які ознаки методу найбільш чітко, на вашу думку, 

відрізняють трудове право від цивільного? 

3. У чому, на вашу думку, проявляється захисна 

функція трудового права? 
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4. Бригадир Карпів С. уклав із виробничим 

кооперативом договір, за яким його брикада 

зобов’язувалася відремонтувати токарний станок і 

вентиляцію цеху. Вартість роботи оцінена у 18 тис. грн.. 

Строк виконання – один місяць. Після закінчення роботи 

кооператив відмовився оплатити усю суму, посилаючись 

на низьку якість ремонту. Карпів звернувся до суду. Яким 

законодавством повинен керуватися суд, вирішуючи цей 

спір? Відповідь аргументуйте. 

5. Рішенням правління КСП «Дністер» за появу на 

роботі у нетверезому стані був звільнений з роботи механік 

Коваль, що працював за трудовим договором, а водій Савчук був 

з тієї самої причини переведений на іншу, нижче оплачувану 

посаду терміном на три місяці. Обидва працівники звернулися до 

суду з проханням захистити їх права. При цьому Коваль 

посилався на те, що Правила внутрішнього трудового 

розпорядку КСП взагалі не передбачають підстав звільнення з 

роботи, а Савчук вважав, що хоч останні і містять норму про 

«переведення на нижче оплачувану посаду строком до трьох 

місяців», вона суперечить чинному трудовому законодавству, 

яке не встановлює такого виду дисциплінарного стягнення. 

Зробіть правовий аналіз наведених фактів.  

 

Тема 2. Джерела трудового права 

1. Поняття і система джерел трудового права. 

2. Конституція України — основне джерело трудового права. 

 3. Кодекс законів про працю України та інші закони. 

4. Підзаконні акти — джерела трудового  права. 

5. Акти соціального  партнерства. Колективні угоди, 

колективні договори, локальні, нормативно-правові акти. 

6. Значення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України. 

 

Студенти повинні розкрити: поняття джерел трудового 

права, форми їх вираження. Класифікація джерел трудового 

права. 

Дія нормативних правових актів про працю у часі, просторі та 

за категоріями працівників. Єдність і диференціація правового 
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регулювання трудових відносин. Фактори диференціації. 

Загальне і спеціальне законодавство про працю. Система джерел 

трудового права. Конституція України як основне джерело 

трудового права. Джерела міжнародного правового регулювання 

праці. Кодекс законів про працю України. Система законів, що 

регулюють соціально-трудові відносини. Підзаконні акти, що 

регулюють трудові відносини. Постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України в галузі праці. Нормативні акти 

Міністерства праці та соціальної політики України, компетенція 

інших міністерств і відомств щодо прийняття нормативних актів. 

Акти соціального партнерства. Загальне і спеціальне 

законодавство. Угоди, колективні  договори. Інші локальні 

нормативно-правові акти. 

Значення рішень Конституційного Суду України  та  керівних 

роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для  однакового 

застосування законодавства про працю. Реформа трудового 

законодавства. Проект Трудового  кодексу України. 

 

Література [основна:1;2 ; допоміжна: 3; 5; 6; 11;12;19] 

 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення  міжнародних договорів про працю і 

законодавства України.  

2. Сфера дії трудового законодавства України. 

3. Наведіть приклади застосування норм міжнародного права 

на території України. 

4. Складіть таблицю "Джерела трудового права " 

5. Чи можна вважати джерелом трудового права рішення 

Центральної виборчої комісії України про призначення 

громадянина головою територіальної виборчої комісії? 

 

Тема 3. Принципи трудового права україни 

1.Поняття принципів трудового права та їх   законодавче 

закріплення 

   2.Система принципів трудового права 

   3.Характеристика принципів трудового права 
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При підготовці даної теми необхідно розкрити :  

Поняття і значення принципів трудового права України, їх 

економічна і соціальна  основа. Імплементація принципів 

міжнародного трудового права у трудове право України. 

Формування і система основних принципів трудового права. 

Загальна характеристика основних (галузевих) принципів 

трудового права. Принципи, що визначають політику в галузі 

правового регулювання ринку праці та зайнятості. Принципи, що 

визначають застосування умов праці. Принципи, що визначають 

охорону трудових прав працівників. 

Співвідношення принципів трудового права із суб’єктивними 

правами і обов’язками. 

 

Література [основна:1;2 ; допоміжна: 2; 3; 4; 5;10;20] 

 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Чи можна притягнути роботодавця до відповідальності за 

розголошення конфіденційної інформації про працівника 

(таємниця особистого життя, здоров’я і т.д.) 

2. Складіть таблицю "Класифікація принципів трудового 

права " 

3. Чи можна вважати примусовою працею роботу випускників 

вузу, які навчались за рахунок бюджетних коштів і були 

розподілені на роботу?  

Роботу солдат строкової військової служби, залучених до 

ліквідації наслідків повені?  

4. Чи може працівник, який знаходиться у відпустці по 

догляду за дитиною  може розраховувати на застосування щодо 

нього гарантій, передбачених ст.185 КЗпП України (не можна 

звільнити без працевлаштування )? 

Тема 4. Трудові правовідносини та їх суб’єкти 

 1. Поняття трудових правовідносин, умови та  підстави     їх 

виникнення. 

2. Поняття і класифікація  суб’єктів трудового  права. 

3. Правовий статус суб’єктів трудового права. 
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 Розкриваючи дану тему необхідно дослідити: 

Поняття індивідуальних трудових  правовідносин. Суб’єкти 

трудових правовідносин.  

Трудова  правоздатність суб’єктів, наявність правової норми, 

здійснення юридичного факту, з яким закон пов’язує 

виникнення, зміну чи припинення трудових відносин. 

Підстави виникнення трудових правовідносин; трудовий 

договір, контракт, вибори на посаду, направлення  молодих 

спеціалістів і працівників після закінчення ними відповідних 

закладів. Зміст трудових правовідносин.  

Класифікація трудових правовідносин: а) індивідуальні 

трудові правовідносини; б) колективні  трудові правовідносини. 

Суб’єкти трудових правовідносин. Поняття та види суб’єктів 

трудового права.  

Правовий статус суб’єкта трудового права. Суб’єктивні права 

й обов’язки, гарантії реалізації трудових прав і обов’язків, 

відповідальність суб’єктів трудового права.  

Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права. 

Правовий  статус іноземців і осіб без громадянства як суб’єктів 

трудового права.  

Роботодавці (юридичні та фізичні особи) як суб’єкти 

трудового права. Власник підприємства, установи, організації 

України. Поняття роботодавця.  

Підприємство, установа, організація як суб’єкт трудового 

права. Зміст трудової правосуб’єктності державного 

підприємства. 

Спільні, кооперативні, орендні, акціонерні підприємства, 

організації, підприємства з іноземними інвестиціями як суб’єкти 

трудового права. 

Повноваження трудового колективу та їх класифікація. 

Організаційно-правові форми (механізми) реалізації 

повноважень і самоврядування трудового колективу. Правовий 

статус і повноваження колективу бригади у сфері праці. Органи 

трудового колективу (загальні збори, рада трудового колективу) 

та їх компетенція. Принципи діяльності трудового колективу. 

Професійні спілки та інші уповноважені на представництво 

трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права. 

Правові основи діяльності професійних спілок. Законодавство 
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про права та гарантії діяльності професійних спілок. Поняття 

профспілок, їх завдання та функції. 

Загальна характеристика правового статусу професійних 

спілок у сфері праці. Основні права професійних спілок у сфері 

праці та їх класифікація. Правовий статус органів професійних 

спілок. Захисна функція професійних спілок. Роль професійних 

спілок у виникненні, зміні та припиненні трудового договору. 

Права професійних спілок у захисті трудових прав працівників, 

встановленні умов праці, регулюванні заробітної плати і 

робочого часу, контролі та нагляді за додержанням 

законодавства про працю, колективного договору та угод. 

Гарантії діяльності профспілок. Гарантії прав профспілок і 

виборних профспілкових працівників. Захист прав професійних 

спілок і відповідальність посадових осіб за їх порушення. Інші 

суб’єкти трудового права. Служба зайнятості. Органи нагляду та 

контролю. Органи з вирішення індивідуальних і колективних 

трудових спорів. Організації роботодавців та основні засади їх 

діяльності. 

Література [основна:1;2; 8; 9; 10; допоміжна: 1; 3; 4; 6; 11; 

] 

 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Наведіть приклади правовідносин, що не є трудовими, але 

включаються до предмету трудового права. 

2.  Складіть таблицю "Юридичні факти, з яких виникають 

правовідносини, що регулюються  трудовим  правом". 

3. Фермер домовився з двома підлітками 13 і 17 років про те, 

що вони протягом 3 днів у обраний ними час збиратимуть яблука 

в садку, за що отримають по 200 грн. кожен.  

Чи виникли в даній ситуації трудові правовідносини? 

Тема 5. Колективні  договори та угоди 

 

1. Поняття колективного  договору, його сторони та сфера 

укладення. 

2. Поняття колективної угоди, види угод. 

 3. Етапи ведення колективних переговорів і укладення  

колективних договорів. 
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4. Зміст колективного договору (угоди), класифікація його 

умов. 

5. Розв’язання розбіжностей, що виникають між сторонами 

при укладенні, зміні колдоговору, угоди.  

6. Види відповідальності за порушення  колективного 

договору (угоди). 

 

Розкриваючи дану тему необхідно дослідити: 

Поняття і сторони колективного договору та угоди, їх зміст та 

види. Сфера дії законодавства про колективні договори та угоди. 

Принципи розробки та укладення колективних договорів та угод. 

Соціально-правове значення колективного договору, угоди. 

Поняття колективного договору. Сторони колективного 

договору. Порядок укладення колективного договору. Строк і 

порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що 

виникають під час їх ведення. Порядок розробки, укладення та 

внесення змін і доповнень до колективного договору. Строк 

чинності колективного договору. 

Зміст колективного договору. Види умов колективного 

договору: нормативні, зобов’язальні та ін. Структура 

колективного договору. Правове значення додатків до 

колективного договору. Реалізація колективного договору та 

контроль за виконанням його умов. Внесення змін і доповнень 

до колективного договору. 

Поняття, види та сторони соціально-партнерських угод. 

Порядок ведення переговорів щодо укладення та змін угод. 

Строки чинності угод. Структура і зміст угод. Контроль за 

виконанням угод. Співвідношення трудового законодавства з 

положеннями колективного договору та угод. Вирішення спорів 

між сторонами колективного договору, угоди. Відповідальність 

за порушення законодавства про колективні договори та угоди. 

Література [основна:1;2;10; допоміжна: 4; 5; 6; 13;14] 

 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Згідно з ч.2 ст. 15 Закону України «Про організації 

роботодавців» організації роботодавців та їх обєднання 

мають право вносити до органів державної влади пропозиції 

з питань, пов’язаних з  їх статутною діяльністю. Чи можна 
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розглядати законопроект, підготовлений організацією чи 

обєднанням роботодавців, такою пропозицією? 

2. Чи є чинними положення незареєстрованої галузевої 

угоди? 

3. Чи не вбачаєте ви суперечностей між ч.1 і ч. 2 ст. 11 

КЗпП України, що визначають критерії сфери укладення 

колективного договору? 

4. Чи може стороння юридична особа бути 

представником роботодавця під час проведення переговорів 

з укладення колективного договору? (ст. 12 КЗпП України) 

5. Якщо працівник влаштувався на роботу після 

укладення колективного договору, то чи поширюються 

положення останнього на цього працівника? Відповідь 

аргументуйте. 

 

Тема 6. Гарантії та компенсації 

1. Поняття гарантійних виплат, їх види. Гарантійні  доплати. 

2. Поняття  компенсаційних виплат, їх види та порядок 

надання. 

3. Гарантії для  працівників, обраних на  виборні посади. 

4. Гарантії на час виконання державних і громадських 

обов’язків. 

Розкриваючи дану тему необхідно дослідити:  

Поняття гарантованих виплат. Гарантійні виплати при 

переїзді на роботу в іншу місцевість, при службових 

відрядженнях, при направленні на підвищення кваліфікації, при 

направленні на обстеження до медичного закладу, для 

винахідників і реалізаторів. Гарантійні доплати. Поняття 

компенсаційних виплат. Компенсаційні виплати при переїзді на 

роботу  в іншу місцевість, при службових відрядженнях, за  

використання  працівниками свого інструменту, спеціального 

одягу, взуття, автомобіля  тощо для потреб підприємства, 

установи, організації. 

Гарантії для працівників, обраних на виборні посади. Гарантії 

працівникам  на час виконання державних і громадських 

обов’язків. 

Література [основна:1;2;6; допоміжна: 2; 4; 5; 6; 9] 
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Завдання для самостійного опрацювання 

1. Проаналізуйте чинне законодавство, яке встановлює 

систему гарантій для працівників, обраних на виборні 

посади. 

2. У  яких відповідях неправильно вказані виплати, що 

надаються працівникам у разі їх переведення на іншу 

роботу, уколи це пов’язано з переїздом в іншу місцевість? 

1) Витрати з перевезення майна; 

2) Добові за час перебування в дорозі, але не більше 10 

днів; 

3) Вартість проїзду працівника і членів його сім’ї; 

4) Заробітна плата за дні збору в дорогу, але не більше 

7 днів; 

5) Заробітна плата за час перебування в дорозі; 

6) Одноразова допомога на кожного члена сім’ї 

працівника, який переїжджає.  

3. Розкрийте поняття «компенсаційні виплати» та 

приведіть їх приклади. 

     4. Проаналізуйте систему гарантій на час виконання 

державних і громадських обов’язків. 

 

Змістовий модуль ІІІ. додержання законодавства про працю 

Тема 7. Правове забезпечення охорони праці 

1. Поняття охорони праці за трудовим правом Закон України 

“Про охорону праці” та інше законодавство про охорону праці. 

2. Гарантії прав громадян на охорону праці. 

 3. Державне  управління охороною праці. 

4. Організація охорони праці на виробництві. 

5. Відповідальність посадових осіб за порушення 

законодавства про працю і правил з охорони  праці. 

Розкриваючи дану тему необхідно дослідити:  охорона 

праці та її значення. Законодавство України про охорону праці та 

сфера його дії. Державна політика у сфері охорони праці. Право 

працівника на охорону праці. Гарантії прав на охорону праці при 

укладенні трудового договору та під час роботи. 

Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами 

індивідуального захисту, миючими та  знешкоджувальними 

засобами. Спеціальні правила охорони праці на важких, 
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шкідливих і небезпечних роботах. Право працівників на пільги і 

компенсації за важкі  та небезпечні умови праці. 

Організація охорони праці на виробництві. Правила та 

інструкції з охорони праці та виробничої  санітарії. 

Повноваження власника (роботодавця) у сфері  охорони праці. 

Обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-

правових актів з охорони праці. Служба охорони праці на 

підприємстві та її  правовий статус. Обов’язкові медичні огляди 

працівників певних категорій. Навчання з питань охорони праці. 

Фінансування охорони праці. Регулювання охорони праці  в 

колективному договорі. Дотримання вимог щодо охорони праці 

під  час  проектування будівництва (виготовлення) та  

реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва. 

Порядок розслідування  та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві. Перелік 

обставин, за яких настає страховий випадок державного 

соціального страхування громадян. Поняття нещасного випадку 

та професійного захворювання. Інформація роботодавця про 

стан охорони праці на виробництві. Добровільні об’єднання 

громадян, працівників і спеціалістів з охорони  праці. 

Економічне стимулювання охорони праці. 

 Державне  управління  охороною праці. Компетенція 

Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, Ради 

міністрів Автономної Респуюліки Крим, місцевих 

держадміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі  

охорони праці. 

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.  

Права і   відповідальність посадових осіб спеціально 

уповноваженого органу виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці.  Уповноважені найманими працівниками особи з 

питань охорони  праці. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

праці. 

Література [основна: 1; 2; 3; 5; 7; 9; допоміжна: 5; 6; 7; 

11;17 ] 
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Завдання для самостійного опрацювання 

1. Розкрийте зміст термінів: охорона праці, охорона 

здоровя, безпека праці, техніка безпеки, виробнича 

санітарія. 

2. Відповідно до медичного висновку працівник 

потребував надання йому легшої роботи. Роботодавець 

запропонував таку працівникові, але останній відмовився 

від переведення. Чи має право роботодавець звільнити 

працівника? 

3. Чи може роботодавець звільнити працівника у разі 

незадовільних результатів під час повторної перевірки знань 

з охорони праці? 

4. Що таке аудит охорони праці? Які заходи потрібно 

втілити в Україні з метою його запровадження? 

5. Чи можна на локальному рівні (наприклад, у 

колективному договорі) визначати суб’єктів, що будуть 

повноважними здійснювати громадський контроль за 

охороною праці? Відповідь аргументуйте.  

 

Тема 8. Правове  регулювання праці жінок, молоді та осіб 

зі зниженою працездатністю 

1. Особливості  правового регулювання праці жінок. 

2. Відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами та по догляду за 

дитиною. 

 3. Гарантії при прийнятті на роботу і звільнення вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей до 14 років і дітей-інвалідів. 

4. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері. 

5. Права молоді, права неповнолітніх у трудових  

правовідносинах. 

6. Робочий час неповнолітніх. Норми виробітку неповнолітніх 

та оплата їхньої праці. 

7. Працевлаштування молоді та професійне  навчання на 

виробництві. Особливості  звільнення неповнолітніх та молоді. 

8. Правове регулювання  праці інвалідів. 

Розкриваючи дану тему необхідно дослідити:   

Особливості правового  регулювання праці жінок. Заборона  

застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних  
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роботах, крім деяких  підземних робіт (робіт, пов’язаних із 

санітарним і побутовим обслуговуванням), а також залучення 

жінок до  підіймання і переміщення речей,  маса яких перевищує 

встановлені для  них  граничні норми, відповідно до переліку 

важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами 

праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, 

що  затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України.  

Заборона застосування праці вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до років, до нічних, надурочних робіт, робіт у 

вихідні дні і направлення їх у відрядження. Обмеження 

залучення жінок, які мають дітей від до 14 років або дитину-

інваліда, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження. 

Переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей до  років, 

на легшу роботу. Перерви для годування дитини. 

Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і по догляду за 

дитиною. Порядок надання вагітним жінкам щорічної відпустки. 

Порядок надання відпусток по догляду за дитиною і зарахування 

їх у стаж роботи. Відпустки жінкам, які усиновили дітей. 

Гарантії при прийнятті на роботу і звільненні вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей. Гарантії особам, які виховують 

малолітніх дітей без матері.  

Соціально-побутове обслуговування жінок. 

Поняття молоді. Законодавство, що регулює працю 

неповнолітніх та молоді. Права  молоді, права неповнолітніх у 

трудових правовідносинах. 

Заборона залучення неповнолітніх до праці на важких 

роботах, із  шкідливими і небезпечними умовами праці  та на 

підземних роботах, нічних, надурочних роботах і роботах у 

вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса 

яких перевищує встановлені для  них граничні норми, відповідно 

до переліку важких робіт і робіт зі  шкідливими і небезпечними  

умовами праці і  переліку зазначених видів робіт і норм, 

затверджених  Міністерством охорони  здоров’я України. 

Вік прийняття на роботу неповнолітніх: медичний огляд 

неповнолітніх та молоді у віці до 21 року. 

Порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх 

професій, що пов’язані з  важкими роботами і роботами зі 
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шкідливими або небезпечними умовами праці, затвердженого 

Держкомітетом з охорони праці України. 

Тривалість  робочого часу неповнолітніх. Норми виробітку 

для  молодих робітників. Оплата праці неповнолітніх при 

скороченій тривалості робочого часу. Відпустки працівникам, 

молодшим 18 років. Броня прийняття молоді на роботу, 

професійне навчання на виробництві. Забезпечення  молоді 

роботою.  

Особливості  звільнення неповнолітніх та молоді.  

Порядок  працевлаштування інвалідів. Інші гарантії у сфері 

охорони праці інвалідів. Організація праці на виробництві для 

осіб  зі зниженою  працездатністю (інвалідів, пенсіонерів, 

ветеринарів війни та праці) з урахуванням рекомендації медико-

соціальної експортної комісії та індивідуальних програм 

реабілітації, а також вживання додаткових заходів щодо безпеки 

праці, які відповідають специфічним особливостям зазначених 

категорій працівників. Робоче місце інваліда. 

Організація навчання, перекваліфікації інвалідів. Порядок 

залучення інвалідів до надурочних  робіт і нічних змін. 

Література [основна: 1; 2; 3; 5; 7; 9; допоміжна: 2; 4; 6; 7; 

11;12; 17 ] 

 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Проаналізуйте чинне законодавство, яке регулює 

працю жінок. 

2. Волощук, яка працювала у будівельно – монтажному 

управлінні, звернулася до суду з позовом про стягнення 

оплати за вимушений прогул у сумі 320 грн. Вона вказала, 

що була усунена від роботи за відмову виїхати у 

відрядження. Відмову мотивувала тим, що є вагітною. 

Волощук просила забезпечити її роботою за місцем 

розташування будівельно – монтажного управління, в чому 

їй було відмовлено. На суді представник будівельно – 

монтажного управління пояснив, що в трудовому договорі з 

Ворощук була передбачена така умова, як постійні поїздки в 

інші міста на будівельні дільниці, за що вона отримувала 

спеціальну доплату. Яке рішення повинен прийняти суд? 
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3. Проаналізуйте порядок залучення інвалідів до 

надурочних  робіт і нічних змін, в чому його особливість? 

4. За угодою про співпрацю між взуттєвою фабрикою 

та середньою школою передбачалося, що учні старших 

класів, за їх бажанням, можуть працювати на фабриці у 

вільний від навчання час. Списки охочих працювати 

затверджувалися директором школи, і це дозволяло їм у дні 

роботи на фабриці пропускати останні два уроки. 

Тривалість роботи учнів за цією самою угодою 

встановлювалась 6 годин на день. Оплата праці 

здійснювалася за відрядними розцінками, встановленими 

для  дорослих працівників. У рахунок коштів, виділених для 

оплати відпусток учням, фабрика зобов’язувалася 

побудувати для школи плавальний басейн. Батьківська рада 

школи, яка відповідно до ст. 188 КЗпП була закликана дати 

згоду на підтримку угоди, поставила вимогу, щоб усім 

дітям, які працюватимуть на фабриці, були оформлені 

трудові книжки і завдяки цьому вони мали трудовий стаж. 

Оцініть вказані вище дії з огляду на їхню відповідність 

чинному законодавству. 

 

 

Тема 9. Індивідуальні та колективні трудові спори 

1. Поняття  і види трудових спорів, причини їх виникнення. 

2. Органи  з розгляду індивідуальних трудових спорів, їх 

компетенція. 

3. Порядок і строки розгляду трудового спору в КТС. 

4. Розгляд трудових спорів у судовому порядку, компетенція 

суду. 

5. Колективні  трудові спори та органи з їх вирішення. 

6. Правове регулювання  проведення страйків: оголошення  

страйку, правові  наслідки визнання страйку, правові наслідки 

визнання страйку  незаконним. 

7. Відповідальність сторін за невиконання  рішень 

колективного спору, відшкодування  збитків, заподіяних  

страйком. 

Розкриваючи дану тему необхідно дослідити:   
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Поняття і види трудових спорів. Класифікація трудових  

спорів.  

Причини  виникнення трудових спорів. Органи, що 

розглядають трудові спори. Принципи розгляду трудових спорів. 

Підвідомчість трудових спорів. 

 Індивідуальні трудові спори та їх види. Органи з розгляду 

індивідуальних трудових спорів. Комісія  з трудових  спорів 

(КТС): порядок створення, компетенція. Порядок і строки 

розгляду індивідуального  трудового  спору в КТС. Винесення 

рішення та його виконання. 

Розгляд трудових спорів у судовому порядку. Компетенція 

районного (міського) суду. Трудові спори, що підлягають 

безпосередньому розгляду в районних (міських) судах. Розгляд 

трудових спорів про поновлення на роботі. Порядок поновлення 

на роботі й стягнення заробітної плати за час вимушеного 

прогулу. 

Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, 

винну в незаконному звільненні або переведенні працівника. 

Порядок розгляду судами скарг на неправомірні дії органів 

державного управління і службових осіб, які утискають трудові 

права громадян. 

Особливості розгляду трудових спорів про шкоду, заподіяну 

працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я. 

Строки звернення і строки вирішення трудових спорів. 

Позовна давність у трудовому праві. Обчислення строків, 

передбачених КЗпП. 

Колективні трудові спори. Поняття колективних трудових 

спорів та їх класифікація. Причини виникнення колективних 

трудових спорів. 

Органи з розв’язання колективних трудових спорів. Примирні 

комісії. Трудовий арбітраж. Незалежний посередник. 

Національна служба посередництва і примирення.  

Страйк як  крайній засіб вирішення колективних трудових 

спорів. Правові  наслідки законного і незаконного страйку.  

Література [основна: 1; 2; 4; 9; допоміжна: 1; 2; 6; 11;12; 

13; 15; 18 ] 
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Завдання для самостійного опрацювання 

1. Право на страйк за законодавством інших країн (на 

прикладі окремої країни). 

2. Правовий статус незалежного посередника за 

законодавством України. 

3. Наведіть перелік гарантій, що надаються законодавством 

працівникам, які приймають участь у страйку. 

4. Складіть таблицю "Процедура вирішення  колективних 

трудових спорів" 

5. Працівники підприємства на загальних зборах на власний 

розсуд визначили і розподілили між собою майно підприємства, 

пояснюючи, що таким чином вирішили питання про погашення 

заборгованості роботодавця  із заробітної плати за кілька місяців. 

Чи має місце колективний трудовий спір? 

6. Складіть таблицю "Компетенція органів, які розглядають 

індивідуальні трудові спори". 

7. Між кількома співробітниками відділу виникла суперечка 

щодо справедливості та обґрунтованості застосування 

роботодавцем до одного з них дисциплінарного стягнення. Чи 

має місце індивідуальний трудовий спір? 

 

Тема 10. Нагляд і контроль за додержанням законодавства 

про працю 

1. Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства 

про працю. 

2. Державні органи з нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю, їх компетенція. 

 3. Нагляд і контроль органів державної місцевої влади та 

органів місцевого самоврядування за додержанням 

законодавства про працю. 

4. Повноваження трудових колективів і профспілок щодо 

контролю за додержанням законодавства про працю. 

5. Відповідальність службових осіб за порушення 

законодавства про працю. 

Розкриваючи дану тему необхідно дослідити:  поняття  

нагляду  і контролю за додержанням  законодавства про працю 

як  гарантія трудових  прав працівників. Державні   органи, що  
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здійснюють  нагляд  і контроль  за додержанням  законодавства 

про працю, їх правовий  статус:  

• Генеральний прокурор України і подпорядковані йому 

прокурори; 

• державний департамент Міністерства праці і соціальної 

політики з  нагляду за додержанням  законодавства  про працю; 

• державна інспекція праці Міністерства праці та соціальної 

політики України; 

• Державний комітет з нагляду за  охороною праці України; 

• державна  інспекція охорони  праці Комітету України з 

нагляду  

за охороною праці; 

• Міністерство екології та  природних ресурсів України — 

Держатомнагляд; 

• органи пожежного нагляду управління пожежної охорони 

Міністерства надзвичайних ситуацій України; 

• органи і заклади санітарно-епідеміологічної служби 

Міністерства  охорони  здоров’я України; 

• органи   державного  енергетичного  нагляду Міністерства  

палива та енергетики України. 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законів про  працю і охорону праці на  виробництві  

здійснюється Генеральним прокурором України і 

підпорядкованими йому прокурорами. 

Місцеві  державні адміністрації та місцеві ради. 

Повноваження трудових колективів і профспілок з контролю   за 

додержанням  законодавства про працю та охорону праці. 

Юридична  відповідальність службових осіб за порушення 

законодавства про працю.  

Література: [основна:1; 2; допоміжна: 2; 3; 4; 6; 11; 16; 20 ] 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Наведіть приклади застосування нагляду та контролю за 

дотриманням трудового законодавства 

2. Складіть таблицю "Органи, що здійснюють нагляд  і 

контроль за дотриманням трудового законодавства в Україні". 

3. Підліток, якому виповнилось 16 років, звернувся  до відділу 

кадрів приватного ресторану з проханням прийняти його на 
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роботу помічником кухаря. Працівник відділу пояснила, що не 

може прийняти його заяву,  

оскільки він не подав паспорт та довідку з ДПІ про 

присвоєння ідентифікаційного коду. Було домовлено,  що 

протягом місяця, підліток працюватиме по 4 години на день, з 

тим, щоб визначити, чи може він виконувати цю роботу, за що 

отримає 300  гривень. Якщо підліток оформить необхідні 

документи і випробування пройде успішно, через місяць буде 

видано наказ про зарахування його на посаду із заробітною 

платою 600 гривень. З наступного дня підліток почав працювати 

і через місяць було видано наказ, в якому було передбачено, що 

підлітку  

встановлено неповний робочий день, а також на нього 

покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, яка 

може бути заподіяна підприємству під час виконання трудових 

обов’язків. 

Чи було укладено трудовий договір і з якого моменту? 

Чи було дотримано норми трудового законодавства щодо 

оформлення прийняття на роботу? 

Чи було дотримано норми трудового законодавства щодо 

тривалості робочого часу? 

Чи було дотримано норми трудового законодавства щодо 

оплати праці? 

Чи може бути покладено на підлітка повну матеріальну 

відповідальність? 

Якщо права неповнолітнього праціівника було порушено, 

яким чином він може їх захистити? 

 

Тема 11. Міжнародно-правове регулювання праці  

1. Міжнародна організація праці (МОП). Структура МОП. 

Щорічні конференції МОП. Міжнародне бюро праці, його 

комітети та основні завдання.  

2. Форми правових актів, що приймаються МОП. Порядок 

прийняття Конвенцій і Рекомендацій. Ратифікація Конвенцій 

державами — членами МОП. Сфера застосування Конвенцій 

МОП.  
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 3. Роль міжнародних правових норм про працю. Дво- і 

багатосторонні договори як міжнародні правові акти про працю. 

Консульські угоди. Інші правові акти про працю. 

 

Розкриваючи дану тему необхідно дослідити:  поняття  та 

принципи міжнародно-правового регулювання праці. Суб’єкти 

міжнародно-правового регулювання праці. Міжнародна 

організація праці (МОП), її структура, основні  напрями 

діяльності. Щорічні конференції МОП. Міжнародне бюро праці, 

його комітети та основні завдання. 

Форми правових актів, що приймаються МОП. Порядок 

прийняття Конвенцій та Рекомендацій. Ратифікація Конвенцій 

державами — членами МОП. Сфера застосування Конвенцій 

МОП. Входження України до складу Міжнародної організації 

праці.  

Дво- і багатосторонні договори як міжнародні  правові акти 

про працю. Консульські угоди. Інші правові акти про працю.  

Міжнародні пакти про  права людини. Акти Ради Європи та  

Європейського Союзу. Захист прав та основних свобод людини у 

сфері праці. Захист прав у сфері зайнятості, працевлаштування. 

Захист трудових прав у сфері умов та охорони праці. Соціальне 

співробітництво організацій працівників і роботодавців. Мирні 

засоби вирішення трудових спорів (конфліктів). 

Двосторонні договори України про працю і соціальний захист 

працівників. Праця громадян України за кордоном. Трудові 

права іноземців в Україні. Відшкодування заподіяної шкоди 

працівникові за міжнародним договором. 

Міжнародні норми в регулюванні трудових правовідносин та 

їх застосування в Україні. 

Література [основна:1;2; допоміжна: 1; 2; 4; 5;  9; 10; 12; 

19] 

 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Історія розвитку міжнародно-правового регулювання праці. 

2. Трудово-правовий статус іноземного громадянина  в 

Україні. 

3. Використання стандартів ІSО в регулюванні трудових 

відносин. 
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4. Наведіть приклади застосування норм міжнародного права 

до регулювання трудових правовідносин на території України. 

5. Складіть таблицю "Джерела міжнародного трудового 

права." 

6. Складіть таблицю  "Співвідношення стандартів ІSО та 

ДСТУ, які використовуються при регулюванні трудових 

відносин ". 

7. Працівник, якого, як він вважає, звільнили незаконно з 

роботи, в судовому засіданні посилається на рекомендацію 

Міжнародної організації праці. Чи зобов’язаний суд керуватись 

положеннями вказаного акту? 

 

 

2.Теми рефератів 

 

1. Конституційні гарантії та захист трудових прав в Україні. 

2. Соціальне партнерство у сфері трудових відносин за 

законодавством України. 

 3. Види трудового договору, особливості  їх укладення та 

розірвання. 

4. Міжнародно-правове регулювання праці. 

5. Правове регулювання трудових відносин за законодавством 

України. 

6. Проблеми колективно-договірного регулювання праці в 

ринкових умовах. 

7. Правове регулювання матеріальної відповідальності сторін 

трудових правовідносин. 

8. Особливості правового регулювання охорони праці жінок, 

молоді та інвалідів. 

9. Правове регулювання оплати праці за законодавством 

України. 

10. Правове регулювання охорони праці та її організаційно-

правові форми в Україні. 

11. Правове регулювання захисту прав  працівників за 

законодавством України. 

12. Правові засади регулювання трудових відносин у 

недержавному секторі економіки в контексті трудового права 

України. 
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1. Особливості  юридичної відповідальності за порушення 

трудового законодавства України. 

14. Правове регулювання індивідуальних і колективних 

трудових спорів. 

15. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. 

16. Правове регулювання трудової дисципліни за 

законодавством  

України. 

17. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про 

працю України. 

18. Міжнародно-правове регулювання захисту інтересів 

трудящих - мігрантів. 

19. Соціальні права в системі прав людини: міжнародно-

правовий досвід і законодавство  України. 

20. Адаптація трудового законодавства України до 

європейських стандартів: історія, сучасний стан і перспективи. 

21. Захист соціальних та економічних прав людини: 

міжнародні стандарти і законодавство України. 

22. Контрольні механізми МОП щодо дотримання 

міжнародних стандартів праці. 

23. Правове регулювання відносин у сфері зайнятості та 

працевлаштування населення. 

24. Правове регулювання оплати праці за законодавством 

України. 

 25. Охорона праці за законодавством України. 

26. Індивідуальні та колективні трудові спори. 

27. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. 

28. Відповідальність працівників за трудовим правом 

України. 

29. Соціальне партнерство у сфері трудових відносин за 

законодавством України. 

30. Колективний договір і угода за законодавством України. 

31. Гарантії та компенсації за законодавством України. 

32. Правове регулювання атестації працівників і 

держслужбовців. 

33. Види трудових договорів та особливості  їх укладення і 

розірвання. 

34. Міжнародно-правове регулювання праці. 
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35. Юридична відповідальність за порушення трудового 

законодавства України. 

36. Правове регулювання трудових відносин за 

законодавством України. 

37. Проблеми колективно-договірного регулювання праці в 

ринкових умовах. 

38. Правове регулювання матеріальної відповідальності 

сторін трудових правовідносин. 

39. Особливості регулювання охорони праці жінок, молоді та 

інвалідів. 

40. Правові засади регулювання недержавного сектора 

економіки в контексті трудового права України. 

41. Новітні тенденції нормотворчої діяльності Міжнародної 

органзації праці. 

42. Юридична відповідальність за порушення трудового  

законодавства України. 

43. Захисна функція профспілок в умовах ринкової економіки. 

44. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, 

заподіяну майну власнику. 

45. Підстави виникнення зміни та припинення трудових 

правовідносин за законодавством України. 

46. Вирішення колективних трудових спорів при укладенні, 

виконанні та зміні колективного договору.  

47. Практика вирішення індивідуальних трудових спорів у 

суді. 

48. Виробнича дисципліна і трудовий розпорядок. 

49. Правове регулювання оплати праці за законодавством 

України. 

50. Правове регулювання відпусток за трудовим 

законодавством України. 

51. Зміст і значення колективного договору в ринкових 

умовах. 

 52. Дисциплінарна відповідальність працівників за 

законодавством України. 

 53. Правове регулювання охорони праці та її організаційно-

правові форми в Україні. 

54. Колективні трудові спори та процедура їх вирішення. 
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55. Правове регулювання захисту прав  працівників за 

законодавством України. 

 56. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості та 

працевлаштування населення. 

 57. Правовий статус суб’єктів у трудових відносинах в  

умовах ринкової економіки. 

 58. Проблеми припинення та розірвання трудового договору 

за законодавством України. 

 59. Проблеми колективно-договірного регулювання праці в 

ринкових умовах. 

 60. Особливості  юридичної відповідальності за порушення 

трудового законодавства України. 

61. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про 

працю. 

62. Актуальні проблеми охорони праці за законодавством 

України. 

63. Проблеми реформування трудового  права в Україні. 

64. Європейський суд з прав людини як вища міжнародна 

інстанція з вирішення трудових спорів. 

65. Право профспілок у сфері трудових відносин. 

66. Конституційні гарантії та захист трудових прав в Україні. 

67. Діапазон соціальних функцій трудового права у країнах 

Західної Європи. 

68. Механізм реалізації норм трудового права за 

законодавством України. 

69. Порівняльно-правовий аналіз проекту Трудового кодексу 

України і законодавства про працю Російської Федерації. 

70. Специфіка основних джерел трудового права України.  

71. Правове регулювання спеціальної дисциплінарної 

відповідальності працівників за законодавством України. 

72. Огляд новітніх тенденцій нормотворчої діяльності  

Міжнародної організації праці. 

73. Джерела та  тенденції розвитку трудового права України 

та Російської Федерації. 

74. Порядок  реалізації міжнародних стандартів про працю у 

внутрішньому законодавстві України.  

75. Проблеми реалізації міжнародних норм про працю у 

внутрішньому законодавстві про працю України.  
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76. Роль Міжнародної організації праці в системі міжнародно-

правового захисту трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей. 

77. Внутрішньоправова імплементація міжнародних норм про 

працю. 

78. Порівняльний аналіз проекту Трудового кодексу України і 

Європейської соціальної хартії. 

79. Аналіз  державної Декларації основних прав і принципів у 

сфері праці в контексті новітніх тенденцій нормотворчої 

діяльності Міжнародної організації праці. 

 

 

 

                                  3. Рекомендована література 

3.1 Основна література 

1. Конституція України.  

2.Кодекс законів про працю України  

3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» від  23.09.1999р (зміни внесені законом від 

16.10. 2012р).  

4. Закон України "Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)" від 03.03. 1998р. (зміни внесені 

законом від 16.10. 2012р).  

5.  Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994. (зміни 

внесені законом від 02.10. 2012р).  

6. Закон України "Про оплату праці " від 24.03.1995р. // 

Відомості Верховної Ради України.-1995.-№17.-Ст.121(зміни 

внесені законом від 17.0. 2012р).  

7. Закон України "Про охорону праці " від 14.10.1992 р. // 

Відомості Верховної Ради України.-1992.- № 49.-Ст.668(зміни 

внесені законом від 16.10. 2012р).  

8. Закон України "Про зайнятість населення в Україні" від 

01.03.1991р. // Відомості Верховної Ради України.-1991. - № 14. -

Ст.170. (зміни внесені законом від 16.10. 2012р).  
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9. Закон України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності” від 15.09.1999р. // Відомості Верховної Ради 

України.-1999. - № 45.-Ст.397. (зміни внесені законом від 16.10. 

2012р).  

10. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 

01.07.1993р. // Відомості Верховної Ради України. –1993. - № 36. 

-Ст.36142(зміни внесені законом від 16.10. 2012р).  

3.2 Допоміжна література 

 

1. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. та ін. ”Трудове право України: 

академічний курс”: Підручник – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 

2007. 

2. Болотіна Н.Б. “Трудове право України: Академічний курс”: 

Підручник – К.: Т-во “Знання”, 2007. 

3. Прокопенко В.І. ”Трудове право України”: Підручник. – Х.: 

Консум, 2005. 

4.Трудове право України:Підручник/За ред. Н.Б. Болотіної, 

Г.І. Ченишевої. - 2-е вид., стереот.-Київ:Знання, 2007. 

5. Бойко М.Д. ”Трудове право України: Зразки документів, 

коментарі, роз’яснення”: Навчально-практичний посібник. –К.: 

“Атака”, 2006 . 

6. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-

практичний коментар до законодавства України про працю. – 4 

вид. –К.: А.С.К., 2003. 

7. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: Навч. 

Посіб. Для студентів юридичних спеціальностей вищих 

навчальних закладів. - Львів, 2003. 

    8. Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України.  Навч. 

посіб./ За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбової літератури, 

2009.  
9.  Гармонізація трудового законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу: Монографія 

/Н.М.Хуторян, Ю.В. Баранюк , ; Відп. ред. Н.М.Хуторян.-К.: 

ТОВ “Видавництво “Юридична думка” 2008.-304 с. 

10. Дмитренко Ю.Л. Трудове право України: Підручник. – К: 

Юрінком Інтер, 2009.  

11. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний 

коментар Законодавства України про працю. - К.: Атіка, 2008. . 
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12.Гетьманцева Н.Д. Конвенції та рекомендації міжнародної 

організації як міжнародні договори про працю // Держава і 

право. - Спецвипуск, 2003. 

13. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, 

конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: 

Монографія. - Луганськ: Література, 2004.  

14.Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: 

теоретико-правовий аспект: Монографія – О.: Юридична 

література, 2002. 

15. Грузінова Л.П., Пастухов В.П., та ін. Трудові спори: навч. 

Посіб./Академія адвокатури України.-К.: Магістр ХХ! Сторіччя, 

2005.  

16. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: 

Підручник –Харків, 2008. 

17. Козак З.Я. Правове регулювання охорони праці: Навч. 

Посіб. Для студентів юридичних спеціальностей вищих 
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