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ВСТУП 
 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Трудові договірні 

відносини» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра спеціальності «Економіка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають 
між роботодавцем та найманими працівниками в процесі праці.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Трудові договірні відносини» є 
складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки 
студентів за спеціальністю «Економіка». Вона базується на матеріалах 
навчальної дисципліни  «Економіка праці», а отриманні знання будуть 
використовуватися в подальшому при вивченні таких дисциплін: «Системи і 
механізми соціального захисту», «Кадрова робота на підприємстві», «Управління 
персоналом», «Організація оплати праці».  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України.  

 
Анотація 

Бакалаврська підготовка фахівців з економіки передбачає викладання 
дисципліни «Трудові договірні відносини», яка забезпечує вивчення системи 
трудових відносин, що виникає між найманими працівниками та роботодавцем в 
сфері прикладання праці. Це зумовлено необхідністю орієнтації фахівців з 
економіки на результативність використання усіх видів ресурсів, в тому числі і 
трудових. Відтак це потребує знань особливостей правового регулювання усіх 
сторін трудового життя працівників.  

Навчальна дисципліна «Трудові договірні відносини» призначена для 
надання студентам теоретичних знань регулювання трудових відносин на 
державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях та практичних 
навичок укладання, функціонування та розірвання трудових відносин між 
соціальними партнерами у сфері праці. 

Ключові слова: наймані працівники, роботодавець, професійна спілка, 
колективний договір, трудовий договір, цивільно-правовий договір, контракт, 
працевлаштування, випробувальний термін, оплата праці, заробітна плата, 
робочий час, графік робочого часу, перерва на відпочинок, відпустка, трудовій 
спір, розірвання трудового договору, звільнення за власним бажанням. 

 
Аbstract 

Bachelor's training in economics involves teaching discipline «Employment 
Contractual Relationships», which ensures the study of the system of labor relations 
that arises between employees and employer in the field of application of labor. This is 
due to the need to orient the experts in the economy on the effectiveness of the use of 
all types of resources, including labor. Therefore, this requires knowledge of the 
peculiarities of legal regulation of all aspects of working life of employees. 

The discipline «Employment Contractual Relationships» is intended to provide 
students with theoretical knowledge of labor relations regulation at the state, branch, 
regional and industrial levels, and practical skills of the conclusion, functioning and 
termination of labor relations between social partners in the workplace. 

Keywords: hired workers, employer, trade union, collective agreement, labor 
contract, civil law contract, employment, probationary period, wage, salary, working 
time, working time schedule, rest break, vacation, labor dispute , termination of an 
employment contract, dismissal at will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

Обов’язкова 

 

Модулів - 1 Спеціальність  

051 «Економіка» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 
2-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

Спеціалізація 

«Управління персоналом 

і економіка праці» 

4-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,3 

самостійної роботи 

студента – 6,2 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

42 год. 2 год. 

Практичні 

 20 год. 14 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

118 год. 152 год. 

Індивідуальне 

завдання  

- 12 год. 

Форма контролю: 

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 52,56% 

для заочної форми навчання – 18,4%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Трудові договірні 

відносини» є отримання студентами теоретичних знань у сфері договірного 

регулювання трудових відносин  і формування навичок застосування набутих 

знань у вирішенні практичних питань та конкретних практичних ситуацій в 

сфері регулювання трудових відносин. 

Завданнями навчальної дисципліни «Трудові договірні відносини» є:  

– вивчення особливостей регулювання трудових відносин на 

державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– розкриття прикладних аспектів укладання, функціонування та 

розірвання трудових відносин між соціальними партнерами у трудовій сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть:  
– основні номативно-правові акти, які регулюють трудові договірні 

відносини; 

– зміст колективних угод та  колективногодоговору; 

– порядок ведення колективних переговорів та укладання колективного 

договору; 

– особливості укладання трудових договорів з різними категоріями 

працівників; 

– порядок внесення змін до  трудового договору 

– особливості розірвання трудового договору з різних причин. 

– поняття та особливості регулювання робочого часу;  

– поняття та особливості регулювання часу відпочинку;  

– порядок оплати праці;  

– особливості дисциплінарної та матеріальної відповідальності;  

– сутність трудових спорів та порядок їх вирішення.  

Студенти матимуть наступні компетенції (вміння): 

– орієнтуватися у чинному трудовому законодавстві, правильно його 

тлумачити і застосовувати на практиці; 

– керуватись нормами і принципами діючого трудового законодавства і 

локальних нормативних актів в управлінській діяльності; 

– вести колективні переговори та складати проекти колективних 

договорів, враховуючи оцінку існуючих ресурсів і майбутніх потреб 

працівників; 

– укладати і змінювати трудові договори, а також припиняти їх дію;  

– розраховувати розмір мінімальної заробітної плати, відпускних, 

компенсації за невикористану відпустку, вихідної допомоги та ін. виплат 

працівникам; 

– складати висновки і подавати пропозиції щодо правомірності 

накладення матеріальної та дисциплінарної відповідальності;  

– вирішувати колективні та індивідуальні трудові спори, що можуть 

виникнути в трудовій сфері;  

– взаємодіяти з державними органами, що здійснюють нагляд за 

дотриманням законодавства про працю. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Трудові договірні відносини як система 

Тема 1. Основні аспекти трудових договірних відносин 

Розвиток трудових договірних відносин. Складові системи трудових 

відносин. Предмет трудових договірних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. Колективні угоди та договори в системі трудових договірних 

відносин 

Сфера укладання та дія колективних угод та договорів. Сторони колективних 

угод,  договорів. Зміст колективних угод,  договорів.  

Тема 3. Колективні переговори при укладанні трудових угод та 

договорів  

Порядок ведення колективних переговорів. Вирішення розбіжностей, що 

виникають в ході переговорів.  

Змістовий модуль 2. Трудовий договір. Особливості та порядок 

працевлаштування 

Тема 4. Договірно-правові форми закріплення відносин у трудовій 

сфері 

Форми закріплення відносин у трудовій сфері. Сторони та  зміст трудових 

договорів. Поняття, сторони  та особливості укладання цивільно-правового 

договору. Порівняльна характеристика цивільно-правового та трудового 

договору. Визнання цивільно-правового договору трудовим 

Тема 5. Види та особливості укладання трудових договорів 

Загальні засади укладання трудового договору. Види трудових договорів. 

Усний і письмовий трудовий договір. Строковий та безстроковий трудовий 

договір. Трудові договори про сезонну та тимчасову роботу. Контракт як вид 

трудового договору. Трудовий договір про основну роботу, роботу за 

сумісництвом та суміщення професій. Трудовий договір про надомну роботу 

Тема 6. Порядок працевлаштування 

Випробувальний термін при працевлаштуванні. Дії роботодавця при 

працевлаштуванні працівника. Штрафні санкції за неналежне оформлення 

трудових відносин. 

Змістовий модуль 3. Особливості регулювання трудових договірних 

відносин 

Тема 7. Регулювання робочого часу 

Поняття і види робочого часу. Правові нормативи робочого часу. Облік 

робочого часу. Режим робочого часу. Спеціальні режими робочого часу. 

Робота в нічний час. Надурочна робота. 

Тема 8. Регулювання часу відпочинку 

Перерви для відпочинку і харчування. Вихідні, святкові та неробочі дні. 

Види відпусток.  

Тема 9. Дисципліна праці. Матеріальна відповідальність працівників 

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Заохочення як метод забезпечення трудової дисципліни. Стягнення за 

порушення трудової дисципліни. Матеріальна відповідальність працівників. 

Відсторонення від роботи 

Тема 10. Регулювання оплати праці  

Правові засади оплати праці. Сутність та структура заробітної плати. 

Мінімальна заробітна плата.  Організації оплати праці на підприємствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виплата заробітної плати. Оплата праці у святкові, неробочі  та вихідні дні. 

Оплата праці за роботу в  надурочний, нічний час. Особливості оплати праці 

за інших умов. 

Змістовий модуль 4. Зміна та припинення дії трудового договору. 

Трудові спори 

Тема 11. Зміна дії трудового договору 

Зміна істотних умов праці. Переведенням на іншу роботу. Переміщення 

працівника на інше робоче місце 

Тема 12. Підстави та порядок припинення дії трудового договору 

Підстави припинення дії трудового договору. Розірвання трудового 

договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця. Вихідна допомога при звільненні. 

Тема 13: Трудові спори 

Сутність та види трудових спорів. Органи, які розглядають трудові спори. 

Розгляд трудових спорів комісіями по трудових спорах. Розгляд трудових 

спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах. 

Особливості виконання рішень органів, які прийняли рішення по трудових 

спорах. 

4. Структура навчальної дисципліни  
 

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п с.р. л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Трудові договірні відносини як система 

Тема 1. Основні аспекти ТДВ 13 2 1 10 12 2 - - 10 

Тема 2. Колективні угоди та 

договори в системі трудових 

договірних відносин 

11 2 1 8 14 - 2 - 12 

Тема 3. Колективні 

переговори при укладанні 

трудових угод та договорів  

12 2 2 8 10 -  - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 36 6 4 26 36 2 2 - 32 

Змістовий модуль 2. Трудовий договір. Особливості та порядок 

працевлаштування 

Тема 4. Договірно-правові 

форми закріплення відносин 

у трудовій сфері 

11 2 1 8 12 - - - 12 

Тема 5. Види та особливості 

укладання трудових 

договорів 

19 6 1 12 14 - 2 - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 6. Порядок 

працевлаштування 

14 4 2 8 14 - 2 - 12 

Разом за змістовим модулем 2 44 1

2 

4 28 40 - 4 - 36 

Змістовий модуль 3. Особливості регулювання трудових договірних 

відносин 

Тема 7. Регулювання 

робочого часу 

11 2 1 8 13 - 1 - 12 

Тема 8. Регулювання часу 

відпочинку 

13 4 1 8 13 - 1 - 12 

Тема 9. Дисципліна праці. 

Матеріальна відповідальність 

працівників  

14 2 2 10 12 - - - 12 

Тема 10. Регулювання оплати 

праці 

18 6 2 10 14 - 2 - 12 

Разом за змістовим модулем 3 56 14 6 36 52 - 4 - 48 

Змістовий модуль 4. Зміна та припинення дії трудового договору. 

Трудові спори 

Тема 11. Зміна дії трудового 

договору.  

12 2 2 8 12 - - - 12 

Тема 12. Підстави та порядок 

припинення дії трудового 

договору 

20 6 2 12 14 - 2 - 12 

Тема 13. Трудові спори 12 2 2 8 14 - 2 - 12 

Разом за змістовим модулем 4 44 10 6 28 40 - 4 - 36 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - 12 - - 12 - 

Усього годин 180 42 20 118 180 2 14 12 152 
 

 

6.Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Теми і зміст практичних занять 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Тема 1. Основні аспекти трудових договірних відносин 

Характеристика складових системи трудових 

договірних відносин. 

Тема 2. Колективні угоди та договори в системі 

трудових договірних відносин 

Дослідження  змісту колективних угод, договорів на 

усіх рівнях. Порівняльний аналіз реальних галузевих та 

територіальних угод 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Тема 3. Колективні переговори при укладанні трудових 

угод та договорів 

Огляд можливих розбіжностей при веденні колективних 

переговорів та досягнення компромісу між сторонами 

укладання колективного договору. Ділова гра 

«Колективні переговори та укладання колективного 

договору». 

2 - 

3 

Тема 4. Договірно-правові форми закріплення відносин у 

трудовій сфері 

Порівняльна характеристика трудових та цивільно-

правових договорів. 

Тема 5. Види та особливості укладання трудових 

договорів 

Дослідження різновидів трудових договорів. 

Особливості контракту.  Укладання одного із видів  

трудових договорів. 

2 2 

4 

Тема 6. Порядок працевлаштування 

Випробувальний термін при працевлаштуванні. 

Оформлення працівника на роботу з відповідними 

записами в трудовій книжці. 

2 2 

5 

Тема 7. Регулювання робочого часу 

Характеристика правових нормативів робочого часу. 

Характеристика режимів робочого часу. Розробка 

графіку робочого часу на конкретному підприємстві для 

певної категорії працівників. 

Тема 8. Регулювання часу відпочинку 

Характеристика відпусток. Особливості роботи у 

вихідні, святкові та неробочі дні 

2 2 

6 

Тема 9. Дисципліна праці. Матеріальна 

відповідальність працівників 

Види дисциплінарних стягнень та заохочень та 

особливості їх застосування. Характеристика 

матеріальної відповідальності та правові засади її 

застосування 

2 - 

7 

Тема 10. Регулювання оплати праці 

Особливості визначення мінімальної заробітної плати. 

Специфіка оплати праці за спеціальних умов праці 

(нічний час, святкові дні і т.д.). Характеристика процесу 

виплати зарплати 

2 2 

8 

Тема 11. Зміна дії трудового договору 

Законодавчий порядок зміни істотних умов праці. 

Особливості переміщення та переведення працівників. 

Оформлення переведення працівника іншу роботу на 

постійній основі. 

2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Тема 12. Підстави та порядок припинення дії 

трудового договору 

Характеристика підстав припинення дії трудового 

договору. Особливості розірвання трудового договору з 

ініціативи працівника та роботодавця. Оформлення 

звільнення працівника. 

2 2 

10 

Тема 13. Трудові спори 

Дослідження порядку розгляду трудових спорів різними 

органами. Аналіз різних трудових конфліктів. 

2 2 

Всього 20 14 

 

8. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

Вид самостійної роботи Кількість годин 

Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год/1 год. занять). 31 

Підготовка до контрольних заходів 

(6 год. на 1 кредит ЄКТС). 
36 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 
51 

Всього 118 

 

8.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Основні аспекти трудових договірних відносин 10 10 

2 Колективні угоди та договори в системі ТДВ 8 12 

3 
Колективні переговори при укладанні трудових угод та 

договорів 

8 10 

4 
Договірно-правові форми закріплення відносин у 

трудовій сфері 

8 12 

5 Види та особливості укладання трудових договорів 12 12 

6 Порядок працевлаштування 8 12 

7 Регулювання робочого часу 8 12 

8 Регулювання часу відпочинку 8 12 

9 
Дисципліна праці. Матеріальна відповідальність 

працівників  

10 12 

10 Регулювання оплати праці 10 12 

11 Зміна дії трудового договору.  8 12 

12 
Підстави та порядок припинення дії  трудового 

договору 

12 12 

13 Трудові спори 8 12 

Всього 118 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачене для студентів 

заочної форми навчання у вигляді індивідуальної роботи. Дана робота 

охоплює основні теми навчальної дисципліни «Трудові договірні відносити» і 

зорієнтована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих при 

вивченні дисципліни, та набуття практичного досвіду їх використання у 

професійній діяльності.  

Індивідуальна  робота для студентів заочної  форми навчання виконується 

відповідно до Методичних рекомендації до написання індивідуальної роботи з 

дисципліни «Трудові договірні відносини» студентами заочної форми 

навчання спеціальності 051 «Економіка (06-05-55). 
 

10. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Трудові договірні відносини» 

використовується інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 

навчання із застосуванням: 

� лекцій у формі діалогу; 

� опорного роздаткового матеріалу; 

� індивідуальних завдань для вирішення практичних вправ та задач; 

� тестування. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

� друковані роздаткові матеріали; 

� комп’ютерна програма Assistant для проведення заліку. 
 

11. Методи контролю 

Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 

підсумкового  контролю знань за ЄКТС.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

� виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

� глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних джерелах; 

� вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

� характер відповідей на поставлені питання; 

� вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

� вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими 

критеріями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0% завдання не виконано; 

40% 

завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% 

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 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 (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

денної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 

� поточне тестування у вигляді  контрольних завдань; 

� підсумкове тестування. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

заочної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання 

знань: 

� оцінювання індивідуально-дослідного завдання; 

� підсумкове тестування. 

При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-

бальна шкала оцінювання. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
40 100 

2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

13. Шкала оцінювання 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Значення оцінки ЕСТS 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Навчально-методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації (06-05-55) до написання індивідуальної роботи 

з дисципліни «Трудові договірні відносини» студентами заочної форми 

навчання спеціальності 051 «Економіка» / Н.М. Самолюк, Рівне: НУВГП, 

2018. - 12 с.  - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

2. Методичні рекомендації (06-05-13) для практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Трудові договірні відносини» для студентів 

за напрямом підготовки «Управління персоналом та економіка праці» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 6.030505 – бакалавр / Н.М. Самолюк, Рівне: 

НУВГП, 2013 – 16 с.   

 

15. Рекомендована література 

Базова 

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII   

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12. 1984 р. № 

8073-X 

3. Закон України від 15.09.1999 р. № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» 

4. Закон України від 22.06.2012 р. № 5026-VI «Про організації роботодавців, 

їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 

5. Закон України від 01.07.1993 р. № 3356-XII «Про колективні договори і 

угоди»  

6. Закон України від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР  «Про порядок вирішення 

колективних  трудових спорів  (конфліктів)»  

7. Закон України  від 23.12.2010 р. № 2862-VI  «Про соціальний діалог в 

Україні» 

8. Закону України  від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» 

9. Закон України від 14.10.1992 року № 2695-XII «Про охорону праці» 

10. Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки» 

11. Закон України від 19.10.2000 р. № 2050-III «Про компенсацію громадянам 

втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 
 

Допоміжна 

1. Постанова Кабінету Міністрів України № 278 від 28.03.1997 р. «Про 

затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» 

2. Постанова Кабінету Міністрів України  №100. від 08.02.1995 р. «Про 

затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» 

3. Постанова Кабінету Міністрів України  №413 від 17.06.2015 р. «Про 

порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних 

органів про прийняття працівника на роботу» 

4. Постанова Кабінету Міністрів України № 170 від 19.03.1994 р. «Про 

впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» 

5. Постанова Кабінету Міністрів України №45 від 19.01.1998 р. «Про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих 

відпусток»  

6. Постанова Кабінету Міністрів України № 163 від 21.02.2001 р. «Про 

затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими 

умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого 

тижня» 

7. Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики 

України від 29.07.1993 р. № 58  «Про затвердження Інструкції  про  

порядок ведення трудових книжок працівників»  

8. Наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286 

«Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» 

9. Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 «Про 

затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» 

10. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2006 р. 

№ 138 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування 

підсумованого обліку робочого часу» 

11. Трудове право України: навч. посіб. / Болотіна Н.Б.  – К.: Знання, 2008. – 

375с. 

12. Трудове право України: пiдручник / Ю.П.Дмитренко. — К.: ЮрiнкомIнтер, 

2009. – 624 с. 

13. Трудове право: навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак. – Одеса: ОРІДУ 

НАДУ, 2011. – 252 с. 

14. Трудове право України: підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, 

В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ: Центр 

учбової літератури, 2016. – 472 с.  
 

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Самолюк Н. М. Фізіологія і психологія праці: навч. посіб. / Н. М. Самолюк. 

– Рівне: НУВГП, 2013. – 330 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2806/ 

2. Самолюк Н.М., Юрчик Г.М. Трудові договірні відносини: Навчальний посібник. – 

Рівне: НУВГП, 2018. – 339 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

 

16. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/  

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/  

3. Офіційний сайт  Федерації професійних спілок України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://fpsu.org.ua/ 

4. Офіційний сайт  Міністерства соціальної політики / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

6. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6)/[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

7. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/  

8. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/  

9. Цифровий репозиторій Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568  

10. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


