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Передмова 

Шановні студенти! 

 Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Право 
(правознавство, трудове право)». Пропоновані методичні вказівки 
допоможуть Вам зорієнтуватись під час підготовки до практичних 
занять, організувати самостійну роботу. 
 

Структурно-логічна схема дисципліни «Право (правознавство, 

трудове право)» 

 

 
Теорія держави 
і права 
 

 Основи 
цивільного 
права 

 Основи 
конституційного 
права 

 
 

 

 

                      

          

 Метою вивчення дисципліни «Право (правознавство, 
трудове право)» студентами є:  формування системи знань з основ 
теорії держави та права, правового регулювання трудових відносин 
в Україні, засобів та способів захисту і відновлення трудових прав,  
систематизація напрямів та способів вирішення проблем, 

накопичених практикою розв’язання трудових спорів, виховання 
правової культури майбутніх спеціалістів.  
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

- основні поняття теорії держави і права; 
- систему державних органів влади та їх повноваження; 

«Право 

(правознавство, 

трудове право)» 

Трудове 
право 

Основи 

господарського 

права 

Основи 

Кримінального 

права 
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- місце та роль органів державної влади та місцевого 
самоврядування у системі суспільних відносин; 
- основні поняття ключових галузей права, відповідну 
законодавчу базу та правову термінологію; 

- систему трудового законодавства, основні джерела; 
- зміст міжнародно–правових актів, прийнятих МОП які  
ратифіковані Україною; 

- практичну реалізацію норм трудового права та узагальнення 
судової практики; 
- аналізувати основні проблеми становлення правової системи 
України, правового забезпечення розвитку громадянського 
суспільства, економічної різноманітності у демократичній, 
соціальній, правовій державі; 
- механізми реалізації, захисту та відновлення трудових прав. 
Вміти: 

- вирішувати завдання з основ, трудового законодавства; 
- не допускати скоєння правопорушень; 
- реалізовувати суб’єктивні права та юридичні обов’язки; 
- орієнтуватись у системі джерел трудового законодавства 
України; 

- аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми 
трудового законодавства України у практичній діяльності, 
роз’яснити їх зміст іншим; 

-  розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом, та 
відносини, що    регулюються іншими галузями права; 
- застосовувати на практиці норми правових актів; виявляти 
недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, 
знаходити шляхи їх вирішення;    
- володіти навичками роботи й аналізу текстів Конституції 
України, кодифікованих нормативних актів та законів нашої 
держави з метою правильної оцінки правових ситуацій та 
правовідносин, що виникають у повсякденному житті й при 
виконанні службових обов’язків. 
 Оцінювання рівня знань студентів за даною дисципліною 

проводиться після кожного практичного заняття.  
 Як форма проведення практичного заняття – усне опитування, 
письмове опитування. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ 
СТРУКТУРА 

1.1.Опис навчальної дисципліни «Право (правознавство, 

трудове право)» 

 

 

Назви тем 

змістовних модулів 

Денна форма навчання 

Л
ек
ц
ії

 

П
р
ак
ти
ч
н
і 

за
н
я
тт
я 

С
ам
ос
ті
й
н
а 

р
об
от
а 

В
сь
ог
о 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Держава: причини та теорії 
виникнення 

2 
2 4 8 

Тема  2. Форма держави 2 2 4 8 

Тема 3. Співвідношення правової 
держави і громадянського 
суспільства 

2 

2 4 8 

Тема 4. Право: поняття, ознаки, 
функції, принципи, 
співвідношення об’єктивного і 
суб’єктивного 

2 

2 4 8 

Разом за змістовий модуль 1.  8 8 16 32 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Загальна характеристика 
законодавства про працю  2 

2 2 6 

Тема 6. Поняття трудового 
договору та його характеристика у 
сучасний період 

2 

2 4 8 
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1.2 Тематика практичних занять 

№ 

З/п 
Назва теми Кіль

кість 
годи
н 

1.  Держава: причини та теорії виникнення. 2 

2.  Форма держави. 2 

3.  Співвідношення правової держави і громадянського 
суспільства. 

2 

4. Право: поняття, ознаки, функції, принципи, 
співвідношення об’єктивного і суб’єктивного. 

2  

5.  Загальна характеристика законодавства про працю. 2 

6.   Поняття трудового договору та його характеристика у 
сучасний період. 

2 

7.   Види та зміна умов трудових договорів. 2 

8.   Припинення трудових договорів. 1 

9.  Охорона праці. Охорона здоров’я жінок,  
неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю 

1 

10.   Правове регулювання робочого часу. 1 

11.  Час відпочинку. 1 

Тема 7. Види та зміна умов 
трудових договорів 

2 
2 2 6 

Тема 8. Припинення трудових 
договорів 

1 
1 2 4 

Тема 9. Охорона праці. Охорона 
здоров’я жінок, неповнолітніх та 
осіб із зниженою працездатністю 

1 

1 2 4 

Тема 10.  Правове регулювання 
робочого часу 1 

1 2 4 

Тема 11. Час відпочинку 1 1 2 4 

Разом за змістовий модуль 2.  10 10 16 36 

Всього: 18 18 36 72 
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 Разом 18 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
         Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
«Право (правознавство, трудове право)» проводиться у формах: 
-  оцінювання роботи студента на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 
ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 
- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 
модулів. 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 
 Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
контролю з навчальної дисципліни «Право (правознавство, трудове 
право)» є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв’яку і 
розвитку; 
- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, 
лаконічність, послідовність тощо); 
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних занять; 
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  
• аналіз усних відповідей;  
• виконання практичних завдань. 
       Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 
критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 
0% - завдання не виконано; 
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40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 
конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100  

зараховано 82 – 89 

74 – 81 

64 – 73 

60 – 63 

35 – 39 не зараховано з можливістю повторного 
складання 

0 – 34 не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

                      2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття № 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА 

ПРАВА 

 

ТЕМА 1. ДЕРЖАВА: ПРИЧИНИ ТА ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ 

План 
1. Поняття держави. 
2. Причини та умови виникнення держави. 
3. Ознаки держави. 
4. Функції держави. 
5. Теорії виникнення держав, їх загальна характеристика. 
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Література [3, 5, 6, 11, 30] 

Основні терміни та поняття: держава, патріархальна теорія, 
теологічна теорія, органічна теорія, марксистська теорія, первісне 
суспільство, територіальна організація суспільства, теорія 
виникнення держави, психологічна теорія, ознаки держави, 
символи держави, суверенітет, нація, народ, громадянство. 
Контрольні питання: 

1. Назвіть та охарактеризуйте основні теорії походження держави. 
2. Визначте поняття, ознаки та сутність держави. 
3. Охарактеризуйте типи держави. 
4. Надайте загальну характеристику і поняття форми держави. 
5. Охарактеризуйте психологічну теорію виникнення держави. 
6. Охарактеризуйте теологічну теорію виникнення держави. 
7. Охарактеризуйте патріархальну теорію виникнення держави. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

ТЕМА 2. ФОРМА ДЕРЖАВИ 

План 

1. Поняття форми держави. 
2. Форма державного управління. 
3. Форма державного устрою. 

4. Державний (політичний) режим.  

Література [4, 5, 6, 11, 26] 

Основні терміни та поняття: державний лад, форма 
державного правління, форма державного устрою, політичний 
режим, монархія, абсолютна монархія, конституційна монархія, 
дуалістична монархія, республіка, парламентська республіка, 
президентська республіка, змішана республіка, унітарна держава, 
федерація, конфедерація, демократичний політичний режим, 

авторитарний політичний режим. 

Контрольні питання: 

1. Надайте загальну характеристику і поняття форми держави. 
2. Охарактеризуйте форми державного територіального устрою. 

3. Охарактеризуйте форми державно-правового режиму. 
4. Що таке республіка? Які характерні особливості їй притаманні? 

5. Назвіть особливості елементів форми України. 
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6. Охарактеризуйте демократичний політичний режим. 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

ТЕМА 3. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

1. Історія розвитку поняття громадянського суспільства.  
2. Поняття та ознаки громадянського суспільства.  
3. Поняття і ознаки правової держави.  
4. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.  
5.Основні напрямки формування громадянського суспільства і 
правової держави в Україні.  
6. Поняття громадянства. 
Література [3, 11, 14, 26, 27] 

Основні терміни та поняття: громадянське суспільство, 
громадянство, біженці, апатриди, біпатриди, правова держава. 
Контрольні питання: 

1. Дайте визначення громадянського суспільства. 
2. Перерахуйте принципи і ознаки громадянського суспільства. 
3. Перерахуйте принципи і ознаки правової держави. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

ТЕМА 4. ПРАВО: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, 
ПРИНЦИПИ, СПІВВІДНОШЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО І 

СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА 

1. Поняття права. 
2. Ознаки права. 
3. Функції права. 
4. Принципи права. 
5. Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного права. 
Література [3, 4, 5, 11, 27] 

Основні терміни та поняття: 

Право, нормативність, системність, спеціально-юридичні функції 
права, свобода, рівність, справедливість, зміст права, основні 
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ознаки права, загально-соціальні функції права, об'єктивне право, 
суб’єктивне право, приватне і публічне право, матеріальне і 
процесуальне право, регулятивне та охоронне право. 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте типологію права. 
2. В чому полягає цінність права як історичного явища? 

3. Які функції виконує право у суспільстві? 

4. Хто є суб’єктами законодавчої ініціативи в Україні? 

5. Які форми права Ви знаєте? 

6. Розкрийте принципи правотворчої діяльності. 
7. Розкрийте сутність дії нормативно-правового акту у часі. 
8. Чому розподіл права на об’єктивне і суб’єктивне вважається 
теоретичним. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ – 

САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5 

ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО ПРАЦЮ 

План 
1. Поняття трудового законодавства.  
2. Співвідношення трудового законодавства та трудового права.  
3. Критерії класифікації джерел трудового права. 
4.  Предмет правового регулювання законодавства про працю, 

його характеристика. 
5. Система трудового законодавства. Конституція України як 
основне джерело трудового права. 
6. Джерела міжнародного правового регулювання праці. Кодекс 
законів про працю.  

7. Система законів, що регулюють соціально-трудові відносини. 
Підзаконні акти, що регулюють працю працівників.  

Література [1, 2, 8, 9, 27 ] 

Основні терміни та поняття: законодавство, джерело 
трудового права, трудові правовідносини, підзаконний акт, 
Конституція, предмет трудового права, методи трудового права, 
закон. 
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Контрольні питання: 

1. Наведіть приклади загальних і спеціальних правових норм, що 
регулюють трудові відносини. 
2. У чому виявляється єдність і диференціація трудового 
законодавства? 

3. Які повноваження центральних органів виконавчої влади в 
галузі регулювання трудових відносин? 

4. Як діють нормативно-правові акти про працю у часі, просторі і 
за категоріями працівників? 

5. У яких нормативних актах закріплено принципи трудового 
права? 

6. У яких статтях Конституції України закріплено принципи 
правового регулювання праці? 

 

Практичні завдання: 

Задача 1 

Фірма «Орізон» уклала договір з будівельним кооперативом 

«Фасад» на будівництво складських приміщень. У складі 
будівельної бригади, крім членів кооперативу, працювали Марчук і 
Петренко, з якими кооператив «Фасад» уклав трудовий договір на 
період будівництва складських приміщень. 
Які відносини є предметом трудового права? 

1. Що виникає між фірмою «Орізон» і кооперативом «Фасад»?;
 

2. Між членами будівельної бригади і фірмою «Оризон»? 

3. Між кооперативом «Фасад» і його членами? 

4. Між кооперативом «Фасад» і найманими працівниками 
Марчуком та Петренком? 

Задача 2 

Член колективного сільськогосподарського підприємства 
Олексієнко, який в період жнив працював по 10-12 годин на добу, 
став вимагати додаткової оплати праці за роботу в надурочний час 
та за роботу в святкові і неробочі дні, посилаючись на відповідні 
норми законодавства про працю 

Чи правомірні його вимоги? Чи в даному випадку трудові 
відносини є предметом трудового права? 

Задача 3 
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ТОВ «Крокус» уклало з художником Гордійчуком трудову 
угоду терміном на шість місяців. Згідно цієї угоди Гордійчук 
зобов'язався оформити вітрину магазину відповідно до наданих 
ескізів, за що ТОВ «Крокус» зобов'язалось виплатити йому 
винагороду в сумі 600 грн., виплачуючи її частинами щомісячно по 
100 грн. По закінченню роботи та остаточному розрахунку 
Гордійчук зажадав, щоб крім обумовленої суми йому виплатили 
компенсацію за невикористану відпустку і надали оформлену 
належним чином трудову книжку. 
Чи правомірні вимоги Гордійчука? Чи його відносини з ТОВ 

«Крокус» є предметом трудового права? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6 

ТЕМА 6. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО 

ХАРАКТЕРИСТИКА У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД 

План 

1. Поняття та значення трудового договору.  
2. Сторони трудового договору та зміст трудового договору.  
3. Порядок укладання трудового договору.  
4. Форма трудового договору.  
5. Реєстрація трудового договору між працівником і фізичною 

особою.  

6. Випробування при прийнятті на роботу.  
7. Трудова книжка. 
Література [7, 9, 21, 25, 27] 

Основні терміни та поняття: трудовий договір, форма договору, 
випробування при прийнятті на роботу, трудова книжка, 
безстроковий трудовий договір, працівник. 
Контрольні  питання: 

1. Поняття і значення трудового договору. 
2. Сторони трудового договору. 
3. Зміст і форма трудового договору. 
4. Порядок укладення трудового договору. 
5. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових 
договорів. 
 

Практичні завдання: 
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Задача 1 

Денисенко був прийнятий на роботу в конструкторське бюро 
інженером-конструктором з випробувальним строком на один 
місяць. За два дні до закінчення цього строку його попередили у 
відділі кадрів, що випробувальний строк йому продовжили ще на 
місяць, а через тиждень він був звільнений, як такий, що не 
витримав випробування. Денисенко звернувся з позовом до суду 
про поновлення на роботі. 
Яке рішення має винести суд? 

Задача 2 

Директором ТОВ «Орізон» Власенком було відмовлено в 
прийнятті на роботу на посаду касира громадянці Шовковій, 
оскільки її сестра на цьому ж підприємстві працює головним 

бухгалтером. 

Чи правомірні дії директора ТОВ «Орізон»? 

Задача 3 

Слюсар пивзаводу Майстренко вчинив дрібне розкрадання 3-х 
пляшок пива і був затриманий працівником охорони. На підставі 
пояснення Майстренка та доповідної записки начальника охорони 
директор заводу видав наказ про звільнення Майстренка за п. 8 ст. 
40 КЗпП України без звернення до профспілкового комітету за 
згодою на звільнення. 
Чи правильно звільнений Майстренко? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 

ТЕМА 7. ВИДИ ТА ЗМІНА УМОВ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 

План 

1. Види трудових договорів за строком дії, змістом, порядком 

укладання.  
2. Строкові трудові договори. Види строкових трудових договорів.  
3. Контракт як різновид трудового договору. Зміст контракту.  
4. Трудові договори при суміщенні професій і посад.  
5. Трудовий договір про роботу за сумісництвом.  

6. Поняття переведення на іншу роботу. Відмінність переведення 
від переміщення.  
7. Зміна істотних умов праці. Підстави та порядок зміни істотних 
умов праці. 
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Література [1, 2, 7, 9, 16] 

Основні терміни та поняття: строковий трудовий договір, робота 
за сумісництвом, переведення на іншу роботу, істотні умови праці, 
переміщення, контракт. 
Контрольні питання: 

1. Переведення на іншу роботу: поняття, класифікація переведень. 
2. Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від 
переведення. 
3. Зміна істотних умов праці. 

 

Практичне завдання: 

Задача 1 
Іванова було прийнято в автогосподарство водієм і за ним 

була закріплена легкова автомашина. Але згодом наказом по 
автогосподарству Іванова було переведено для роботи на автобусі. 
При цьому режим роботи та заробітна плата залишились без зміни. 
Та Іванов відмовився працювати на автобусі, за що був 
притягнутий до дисциплінарної відповідальності, після чого він 
звернувся до комісії по трудовим спорам. 

Яке рішення повинна винести КТС? 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 

ТЕМА 8. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 

1. Підстави припинення трудового договору.  
2. Класифікація підстав припинення трудового договору.  
3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 
4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу.  
5. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу з певними категоріями 
працівників за певних умов.  
6. Розірвання трудового договору на вимогу виборного 
профспілкового органу. 
7. Поняття і випадки усунення працівників від роботи. 
Відмінність усунення від звільнення працівника. 
8. Порядок звільнення з роботи.  
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9. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні 
працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці.  
10. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця без згоди профспілкового органу. 
11. Оформлення звільнення. Порядок проведення розрахунку при 
звільненні з роботи працівника.  
Література [7, 14, 18, 23, 27] 

Основні терміни та поняття: розірвання, припинення, 
профспілковий орган, працівник, уповноважений орган, прогул, 
трудові обов’язки, суд, трудові права. 
Контрольні питання: 

1. Дайте загальну характеристику підстав припинення трудового 
договору, наведіть їх класифікацію. 

2. Які є загальні підстави припинення трудового договору? 

3. Охарактеризуйте підстави та порядок припинення  трудового 
договору за ініціативою працівника? 

4.Охарактеризуйте порядок розірвання трудового договору з 
ініціативи власника підприємства або уповноваженого ним органу? 

5. Проаналізуйте розірвання трудового договору на вимогу органів, 
що не є його стороною. 

6. Які є додаткові підстави припинення трудового договору. 
 

Практичні завдання: 

Задача 1 

30 вересня начальника інструментального цеху Шевчука було 
попереджено, що з 1 грудня в зв'язку із змінами в організації 
виробництва його посада буде називатись «завідувач майстернею», 

а посадовий оклад буде зменшено на 10 %. З цим Шевчук не 
погодився і цього ж дня подав заяву про звільнення, в зв'язку з чим 

він був звільнений 14 жовтня відповідно до ст. 38 КЗпП України. 
Але Шевчук не погодився з таким формулюванням підстав 
звільнення і вимагав, щоб його звільнили за п. 6 ст. 36 та 
виплатили вихідну допомогу. 
Чи правомірні вимоги Шевчука? 

 

Задача 2 
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Водій автотранспортного підприємства Цимбал був 
затриманий працівником ДАІ у вільний від роботи час за керуван-
ня власним автомобілем в нетверезому стані, за що був 
позбавлений права керування транспортними засобами строком на 
1 рік. 
Чи є цей факт підставою для розірвання з Цимбалом трудового 

договору? Якщо так, то за яких умов? 

 

Задача 3 

Гринчук працював за сумісництвом електромонтером турбази 
«Смерека». За наказом директора турбази він був звільнений без 
попередження і без звернення до профкому про дозвіл на 
звільнення в зв'язку з прийняттям на цю посаду працівника, який 
не є сумісником. 

Чи правомірно був звільнений Гринчук? 

 

Задача 4 

Молодий спеціаліст Нестерчук — випускник Національного 
аграрного університету - отримав направлення на роботу до 
Броварської птахофабрики. Згідно з укладеним трудовим 

договором роботодавець зобов'язувався протягом шести місяців 
забезпечити сім'ю Нестерчука житлом. Однак навіть через рік 
роботи Нестерчука житла його сім'ї надано не було. Крім того, за 
останні два місяці йому не виплачувалась зарплата. В зв'язку з цим 

Нестерчук подав заяву про звільнення за власним бажанням. Але 
директор птахофабрики відмовив йому у звільненні, заявивши, що 
Нестерчук, як молодий спеціаліст, зобов'язаний відпрацювати не 
менше трьох років. 
Чи правомірна така відмова? 

 

Задача 5 

Магазин «Продтовари» перейшов у приватну власність. Новим 

власником магазина було звільнено трьох працівників, які на його 
думку неналежним чином обслуговували покупців, і на їх місце 
було прийнято інших продавців. 
Чи правомірні дії нового власника магазину? 
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ТЕМА 10. ОХОРОНА ПРАЦІ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

ЖІНОК, НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ОСІБ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ 

План  

1. Поняття охорони праці за трудовим законодавством 

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. 
6. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 
Література [11, 12, 15, 21, 23] 

Основні терміни та поняття: охорона праці, громадський 
контроль, державний нагляд, організація охорони праці, умови 
праці, вимоги з охорони праці, обов’язки. 

Контрольні питання: 

1. Що таке охорона праці? Чи є це поняття правовим? 

2. Які існують правила та інструкції з охорони праці? 

3. У чому правова сутність медичних оглядів та інструктажів 
для забезпечення охорони праці? 

4. Які правові особливості охорони праці жінок і молоді? 

5. Що слід розуміти під правовою організацією охорони праці? 

6. Які норми права сприяють стимулюванню охорони праці? 

7. Назвіть види органів з нагляду та контролю за охороною 

праці. 
 

 

Практичні завдання: 

Задача 1  

Черговий електрик заводу залізобетонних виробів Марченко за 
власні кошти придбав на ринку спеціальні гумові рукавиці, 
оскільки йому на заводі вони не були видані в строки, установлені 
нормами. 
Чи будуть йому компенсовані ці витрати? 

Задача 2 
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Шліфувальниці меблевої фабрики Матвієнко, яка має двох 
грудних дітей, надаються тридцяти хвилинні перерви для їх 
годування. Матвієнко звернулась до директора фабрики з вимогою 

збільшення тривалості цих перерв до однієї години. Директор 
фабрики погодився збільшити тривалість перерви для годування 
дітей за умови, що тривалість понад 30 хв. оплачуватись не буде. 
Чи правомірно це? 

Задача З 

Маляр-штукатур РБУ Сидоренко звернулась до начальника 
РБУ Орєхова з проханням перевести її, в зв'язку з вагітністю, на 
легшу роботу відповідно до медичного висновку. Але начальник 
РБУ, посилаючись на відсутність на будівництві легшої роботи, 
відмовив їй у цьому. 
Чи правомірна відмова начальника РБУ? 

Яким чином в цьому випадку має бути вирішене питання? 

Задача 4 

Під час перевірки додержання законодавства про працю на 
машинобудівному заводі державним інспектором з охорони праці 
були виявлені такі факти: 

1) неповнолітні приймаються на роботу без попереднього 
медичного огляду; 

2) до надурочних робіт і робіт у вихідні дні допускаються, за їх 
згодою, жінки, які мають дітей віком до трьох років; 

3) п'ятнадцятирічна Миронова працює кур'єром по чотири 
години в день при п'ятиденному робочому тижні; 

4) трьох неповнолітнім працівникам передбачено надання 
щорічної відпустки всупереч їх бажанню в листопаді. 
Які з вказаних фактів є порушенням законодавства про 

охорону праці? 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

План  

1. Поняття робочого часу. Тривалість і види робочого часу 
(тижня). 
2. Режим робочого часу, порядок його встановлення та облік. 
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3. Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих 
днів. Тривалість роботи у нічний час. 
4. Правове регулювання відряджень та надурочних робіт. 
Чергування. 
Основні терміни та поняття: відрядження, нічний час, надурочна 
робота, особливі умови праці, ненормований робочий час, святкові 
дні, вихідні дні, облік робочого часу. 
Література [1, 2, 9, 16, 18, 25 ] 

Контрольні питання: 

1. Що таке робочий час? Наведіть його класифікацію. 

2. Відмінність між нормальним, скороченим та неповним робочим 

часом. Відмінність між неповним робочим часом і сумісництвом. 

3. Чим надурочна робота відрізняється від ненормованого 
робочого дня? 

4. Чому роботодавець, як правило, запроваджує підсумований 
облік робочого часу? 

5. Що включають режим і облік робочого часу? 

6. У чому полягає правова відмінність скороченого та неповного 
робочого часу? 

7. Поняття, умови та порядок уведення надурочних робіт. 
 

Практичні завдання: 

Задача 1 

Сімнадцятирічний учень ПТУ Петренко протягом року у вільний 
від навчання час працював кур'єром у фірмі «Світанок» 

Якої тривалості має бути його робочий час? 

Задача 2 

Колективним договором на заводі «Харчпроммаш» встановлений 
36-годинний робочий тиждень. 
На заводі «Хімволокно» працівникам фарбувального цеху, де 
шкідливі умови праці, встановлено 36-годинний робочий тиждень. 
На заводі «Електрон» за угодою між директором і групою 

працівників, останнім установлено 36-годинний робочий тиждень. 
Яки види робочого часу встановлені на цих підприємствах? 

Задача З 
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Наказом директора шинного комбінату за узгодженням з 
профспілковим комітетом з метою виконання планових завдань 
були залучені до надурочних робіт працівники гумового цеху. 
Чи правомірне таке залучення до надурочних робіт? Яка тривалість 
надурочних робіт допускається законодавством? Яка категорія 
працівників не може залучатися до надурочних робіт? 

Задача 4 

Головний бухгалтер заводу «Аргон» Любченко з метою 

своєчасного складання та здачі річного звіту протягом тижня 
залишалась працювати після закінчення робочого дня на 
підприємстві. 
Чи буде ця робота вважатися надурочною? 

 

ТЕМА 11. ЧАС ВІДПОЧИНКУ 

1. Поняття і види часу відпочинку. 
2. Поняття і види відпусток.  
3. Щорічна основна відпустка.  
4. Види щорічної відпустки.  
5. Щорічна додаткова відпустка та її види.  
6. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Поєднання роботи 
з навчанням. Соціально-правове значення поєднання праці з 
навчанням. 

7. Творча відпустка, умови, тривалість і порядок надання. 
8. Соціальні відпустки. Види соціальних відпусток. 
9. Оплата відпусток. Порядок обчислення заробітної плати 
працівникам за час відпустки.  
10. Відпустки без збереження заробітної плати.  
Основні терміни та поняття: відпустка, соціальна відпустка, 
творча відпустка, основна відпустка, додаткова відпустка, 
відпустка по догляду за дитиною, відпустка у зв’язку із вагітністю 

та пологами. 
Література [7, 14, 19, 25, 27 ] 

 

Контрольні питання: 

1. Як здійснюється регулювання відпусток у конвенціях МОП та 
європейських нормативних актах? 
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2. Розкрийте сутність відпусток без збереження заробітної плати та 
практику їх застосування в Україні. 
3. Тривалість щорічної відпустки при неповному робочому часі. 
4. Поняття та види часу відпочинку. 
5. Що включає право на відпустку та право використання 
відпустки? 

6. Які існують види додаткових відпусток? Порядок їх надання. 
 

 

Практичні завдання: 

Задача 1 

Робітниці шовкопрядильного комбінату Машковській, яка 
працювала на комбінаті 5 місяців, була надана відпустка у зв'язку з 
вагітністю і пологами, після закінчення якої Маш-ковська подала 
заяву про надання їй щорічної відпустки. Але їй було відмовлено з 
посиланням на те, що фактично вона пропрацювала на 
підприємстві менше шести місяців. 
Яким чином має бути вирішене це питання? 

Задача 2 

Матвієнко був прийнятий на роботу слюсарем-сантехніком з 
оплатою праці в розмірі 0,5 тарифної ставки. Відповідно, 
тривалість його робочого часу складала 50 % від тривалості 
робочого часу на підприємстві. В зв'язку з цим, щорічна відпустка 
йому була надана тривалістю у 12 календарних дні.  
Чи правомірно це? 

 

3.САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Конституційні гарантії та захист трудових прав в Україні. 
2. Правове регулювання оплати праці за законодавством 

України. 
3. Правове регулювання охорони праці та її організаційно-
правові форми в Україні. 

4. Особливості  юридичної відповідальності за порушення 
трудового законодавства України. 

5. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про 
працю України. 
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6. Правове регулювання оплати праці за законодавством 

України. 
7. Охорона праці за законодавством України. 
8. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. 
9. Міжнародно-правове регулювання праці 
10. Юридична відповідальність за порушення трудового 
законодавства України. 

11. Правове регулювання матеріальної відповідальності сторін 
трудових правовідносин. 

12. Особливості регулювання охорони праці жінок, молоді та 
інвалідів. 

13. Юридична відповідальність за порушення трудового  
законодавства України. 

14. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, 
заподіяну майну власнику. 

15. Практика вирішення індивідуальних трудових спорів у 
суді. 

16. Виробнича дисципліна і трудовий розпорядок. 
17. Правове регулювання оплати праці за законодавством 

України. 
18. Правове регулювання відпусток за трудовим 

законодавством України. 
19. Дисциплінарна відповідальність працівників за 
законодавством України. 

20. Правове регулювання охорони праці та її організаційно-
правові форми в Україні. 

21. Колективні трудові спори та процедура їх вирішення. 
22. Правове регулювання захисту прав  працівників за 
законодавством України. 

23. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості та 
працевлаштування населення. 

24. Особливості  юридичної відповідальності за порушення 
трудового законодавства України. 

25. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про 
працю. 

26. Актуальні проблеми охорони праці за законодавством 

України. 
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27. Проблеми реформування трудового  права в Україні 
28. Європейський суд з прав людини як вища міжнародна 
інстанція з вирішення трудових спорів. 

29. Право профспілок у сфері трудових відносин. 
30. Конституційні гарантії та захист трудових прав в Україні. 
31. Механізм реалізації норм трудового права за 
законодавством України. 

32. Специфіка основних джерел трудового права України.  
33. Правове регулювання спеціальної дисциплінарної 
відповідальності працівників за законодавством України. 

34. Держава як закономірний результат розвитку соціальної 
організації. 

35. Особливості монархічної форми правління. 
36. Особливості та різновиди республіканської форми 
правління в сучасному світі. 

37. Особливості федеративного устрою окремих держав. 
38. Різновиди демократичного державного режиму. 
39. Громадянське суспільство: характеристика 
40. Поняття і ознаки правової держави.  
41. Співвідношення громадянського суспільства і правової 
держави 

42. Співвідношення системи права і системи законодавства. 
43. Функції та мета юридичної відповідальності. 
44. Підстави для притягнення і звільнення від юридичної 
відповідальності. 

45. Виборча система: поняття , елементи. 
46. Конституційні права та обов’язки особи. 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

4.1. Базова  

1. 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. 
2. Дмитренко Ю.Л. Трудове право України: Підручник. – К: 

Юрінком Інтер, 2009.  
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3. Загальна теорія держави i права п/р В.В.Копейчикова, Київ, 
Юрiнком Інтер, 2006р. 
4. Основи правознавства. Шпиталенко Г.А. Шпиталенко Р.Б. 

Навчальний посібник. К. – Каравела, 2004. 

5. Правознавство. Й.Г.Богдан, В.Я. Бурак, В.К. Грицук, С. 

Доминська. За ред. П.Д. Пилипенка. Навчальний посібник. 3-тє 
вид. Стереотипне. – Львів: Новий світ - 2006. 

6. Правознавство. С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьев 
та ін. За ред. С.В.Дрожжиної. – К.: Знання, 2006.  

7. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний 
коментар Законодавства України про працю. - К.: Атіка, 2008. . 

8. Теліпко В.Е., Дутова О.Г. Трудове право України  Навч. посіб./ 
За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбової літератури, 2009.  

 

4.2. Допоміжна   

9. Кодекс законів про працю України.  Кодекс 
від 10.12.1971 № 322-VIII. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08  

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс 
від 07.12.1984 № 8073-X // (Відомості Верховної Ради Української 
РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122). 

11. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. 

Електронний ресурс. – Режим доступу 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

12. Про  колективні договори і угоди . -  Закон 
від 01.07.1993 № 3356-XII //Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 1993, N 36, ст.361  

13. Про відпустки. Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР. -  Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 2, ст. 4 

14. Про державну службу  Закон від 16.12.1993 № 3723-XII // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.490  

15. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення від 24.02.1994. Закон від 24.02.1994 № 4004-XII. 
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Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 

16. Про зайнятість населення в Україні.- Закон України від 
01.03.1991р. // Відомості Верховної Ради України.-1991. - № 14. -

Ст.170. (зміни внесені законом від 16.10. 2012р).  
17. Про зайнятість населення Закон від 05.07.2012 № 5067-VI 

//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243 

18. Про колективні договори і угоди: Закон України від 
01.07.1993р. // Відомості Верховної Ради України. –1993. - № 36. -

Ст.36142 (зміни внесені законом від 16.10. 2012р).  
19. Про міжнародні договори України Закон від 29.06.2004 № 1906-

IV від 22.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2004, N 50, ст.540  

20. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995р. // Відомості 
Верховної Ради України.-1995. - №17.- Ст.121  

21. Про охорону праці:  Закон України від 14.10.1992 р. (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668) 

22. Про охорону праці:  Закон України від 14.10.1992 р. // Відомості 
Верховної Ради України.-1992 .- № 49.-Ст.668.  

23. Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)  Закон від 03.03.1998 № 137/98-ВР. - Електронний 
ресурс. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80 

24. Про порядок застосування кримінальних покарань і заходів 
адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17.10.1992 р. 
25. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності Закон 
України від 15.09.1999р. // Відомості Верховної Ради України.-
1999. - № 45. - Ст.397. (зміни внесені законом від 16.10. 2012р).  

 
4.3. Інформаційні ресурси 

26. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 
підготовки 6. 030510 «Товарознавство і торгове підприємництво». 

Рівне – 2015 р. 
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27. www.rada.gov.ua. 

28. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 4-те вид., 
Електронний ресур. - Режим доступу: 
http://expertprava.ucoz.ru/load/trudove_pravo/elektronni_pidruchniki/tr

udove_pravo_ukrajini/11-1-0-38 

29. П. Д. Пилипенко Трудове право України [Електронний ресурс] 
/ Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DB

N=VFEIR&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%28%3C.%3EU%3D%

D0%A5%24%3C.%3E%29%2B%28%3C.%3ERZN%3D%D0%A5%2

4%3C.%3E%29%29*%28%3C.%3EU%3D%D0%A5879%284%D0%

A3%D0%9A%D0%A0%29%20%D1%8F7%24%3C.%3E%29&FT_R

EQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21C

NR=20. 

30. Обласна наукова бібліотека. Місто Рівне, вул. Короленка, 2.  
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