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ПЕРЕДМОВА
Глобалізаційні світові процеси супроводжуються активною трудовою
міграцією працездатного населення з одних країн до інших у пошуках роботи.
Це, в свою чергу, зумовлює необхідність врегулювання цих відносин і, крім
того, створює підстави для удосконалення національного трудового
законодавства з метою найбільшого наближення його до міжнародних норм,
які встановлені Міжнародною організацією праці (МОП).
Вивчення порівняльного трудового та соціального права стає необхідною
умовою для одержання масштабного обсягу юридичних знань студентами,
ознайомлення їх із найсучаснішими доробками провідних учених,
порівняльно-правовим аналізом трудового законодавства України із
відповідним законодавством країн світу.
При викладанні дисципліни «Порівняльне трудове та соціальне право»
використовується порівняльний метод дослідження теоретичних та
практичних аспектів трудового та соціального права України з аналогічним
правом інших країн (США, Франція, Англія, Німеччина, Росія та ін.). Значна
увага в навчальному процесі приділяється вивченню студентами українського
трудового і соціального права з метою його гармонізації зі стандартами
Європейського Союзу та його країн-членів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є трудові та соціальні
відносини, які виникають при: здійсненні найманим працівником права на
працю та відпочинок; забезпеченні гарантій працевлаштування жінок,
неповнолітніх, інвалідів; укладенні та розірванні трудових угод; забезпеченні
зайнятості, профорієнтації і працевлаштування; професійному відборі,
професійній підготовці й підвищенні кваліфікації кадрів безпосередньо на
виробництві; соціально-партнерські відносини; укладанні і виконанні
колективних договорів; нагляді і контролі за охороною праці й дотриманням
трудового законодавства; розгляді трудових спорів; пенсійному забезпеченні
тощо.
Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення порівняльного трудового та
соціального права базується на засвоєнні студентами таких дисциплін, як:
теорія держави і права, порівняльне конституційне право, порівняльне
цивільне право.
Метою навчальної дисципліни є: опанування студентами системи знань
з порівняльного трудового та соціального права; акцентування уваги студентів
на складних теоретичних та практичних проблемах трудових правовідносин;
на основі конкретно-предметного матеріалу сприяння виробленню навиків
аналітичного мислення у студентів; формування практичних умінь і навиків
щодо правильного тлумачення та застосування норм трудового та соціального
права.
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Основними завданнями вивчення дисципліни “Порівняльне трудове та
соціальне право” є: поглиблене вивчення студентами проблем трудового та
соціального права України та країн світу, аналіз актів трудового законодавства
України, зарубіжних країн, міжнародних договорів, актів вищих судових
інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних
завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Знати:
- основні теоретичні положення трудового та соціального права, поняття та
інститути галузі;
- основні принципи трудового і соціального права;
- основні положення українського та зарубіжного трудового і соціального
права та тенденції їх розвитку;
- структуру трудового права та трудового законодавства як України, так і
інших країн світу;
- міжнародно-правове регулювання трудових відносин;
- порядок застосування норм міжнародного трудового права для регулювання
відносин з працевлаштування, матеріального забезпечення і соціального
страхування громадян України за кордоном та іноземних громадян на
території України.
Вміти:
- визначати необхідний масив правової літератури, законодавчої бази для
практичного вирішення конкретних юридичних ситуацій;
- володіти спеціальною юридичною та міжнародно - правовою
термінологією, загально-науковою та правничою методологією;
- тлумачити міжнародні та національні нормативно-правові акти, які
регулюють трудові та соціальні відносини;
- застосовувати норми, встановлені Міжнародною організацією праці,
трудовим законодавством України та іноземних держав для врегулювання
практичних питань, що можуть виникнути при залученні найманої праці або
для вирішення суперечок, пов'язаних із застосуванням норм, які регулюють
трудові відносини, зокрема трудової міграції, її соціального забезпечення;
- надавати пропозиції щодо приведення законодавства України у
відповідність з міжнародними стандартами, а також його вдосконалення;
- консультувати громадян і організації України з питань трудового права,
інформувати про місцеве законодавство та звичаї, що діють у правовому полі
іноземних держав та брати участь у вирішенні можливих спорів і розробляти
шляхи узгодження проблем на засадах взаємності;
- проводити наукові дослідження, організовувати наукові дискусії з
проблемних питань, теорії та практики застосування норм, які регулюють
трудові відносини, організовувати апробацію висновків наукових досліджень
та вживати заходів щодо впровадження їх результатів у практику.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Назви змістових
модулів і тем
1

Тема 1. Право
людини на працю
і міжнародні
гарантії його
забезпечення
Тема 2. Загальна
характеристика
міжнародно правового
регулювання
праці, трудового
права України та
зарубіжних країн.
Тема 3. Джерела
трудового права
України та інших
країн світу.
Тема 4. Трудові
правовідносини
Разом за
змістовим
модулем 1
Тема 5. Правове
регулювання
зайнятості та
працевлаштування
населення
Тема 6. Трудовий
договір в Україні
та в інших
країнах.
Тема 7. Робочий
час
Тема 8. Час
відпочинку
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усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
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Змістовий модуль 2.
1 - 4
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Тема 9. Оплата
праці
Тема 10. Правове
забезпечення
охорони праці та
здоров’я
працівників на
виробництві
Тема 11. Трудова
дисципліна та
дисциплінарна
відповідальність у
трудовому праві
Тема 12.
Матеріальна
відповідальність
сторін трудового
договору
Тема 13.
Індивідуальні
трудові спори
Разом за
змістовим
модулем 2
Тема 14.
Соціальне
партнерство і
колективне
трудове право
Тема 15.
Правовий статус
профспілок та
організацій
роботодавців
Тема 16.
Колективні
договори ( угоди)
Тема 17. Порядок
вирішення
колективних
трудових спорів

5

1

-

-

-

4

5

-

-

-

-

5

5

1

-

-

-

4

5

-

-

-

-

5

6

1

1

-

-

4

5

-

-

-

-

5

6

1

1

-

-

4

5

-

-

-

-

5

5

1

-

-

-

4

5

-

-

-

-

5

52

10 6

-

-

36

49

4

-

-

-

45

4

Змістовий модуль 3.
1 - 3
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Разом за
змістовим
модулем 3
Тема 18. Право
соціального
забезпечення в
Україні та в інших
країнах: загальна
характеристика
Тема 19. Правове
регулювання
пенсійного
забезпечення
Тема 20. Правове
регулювання
соціальних
допомог
Разом за
змістовим
модулем 4
Усього
(1+2 модуль)
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Змістовий модуль 4.
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Протягом семестру студенти вивчають 1 модуль з дисципліни, який
складається із чотирьох змістових модулів. Після виконання модуля (лекції,
практичні заняття) здійснюється поточний контроль у вигляді письмової роботи та
тестування. Студенти, які не відвідували лекції або не в повному обсязі виконали
практичні завдання, до поточного контролю за змістовий модуль не допускаються.
Оцінювання навчальних досягнень та практичних навичок студентів
здійснюється за 100-бальною системою.
Студент, який в результаті поточного оцінювання та підсумкового контролю
за модулем отримав більше 60 балів, має право не складати іспит з дисципліни. У
разі отримання позитивної підсумкової оцінки за модулі студент має також право
відмовитися від складання іспиту. У такому випадку в заліково-екзаменаційну
відомість заноситься загальна підсумкова оцінка. При умові, що студент (ка) хоче
поліпшити підсумкову оцінку за модуль із дисципліни, він (вона) має складати
іспит.
Студент, який в результаті підсумкового оцінювання за модулем отримав
менше 60 балів, зобов’язаний складати іспит з дисципліни. У разі, якщо відповіді
студента під час заліку оцінені менше ніж у 60 балів, він (вона) отримує
незадовільну підсумкову оцінку. При цьому результати поточного контролю не
враховуються. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за такою
шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи),
практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

Поточне оцінювання здійснюється за трьома складовими:
- контроль за виконанням модульних завдань (письмові контрольні роботи,
комп’ютерні тестові завдання);
- контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру;
- контроль індивідуальної (самостійної) роботи.
Якщо студент відвідав менше 50 відсотків занять, то систематичність та
активність його роботи оцінюється в 0 балів.
Оцінювання модульних завдань. Після виконання програми змістового
модулю у визначений деканатом термін здійснюється поточний модульний
контроль у вигляді письмової роботи та комп’ютерного тесту, який оцінюється у
межах від 1 до 50 балів. Якщо з об’єктивних причин студент не пройшов модульний
контроль у визначений термін, то він має право за дозволом деканату пройти його
протягом двох тижнів після виникнення заборгованості.
Оцінювання індивідуальної (самостійної роботи) здійснюється у межах 20
балів за підготовку рефератів, наукових робіт, участь в наукових конференціях,
підготовку науково-дослідницьких статей та їх озвучення, опрацювання наукових
статей та першоджерел, участь в олімпіадах та конкурсах.
Оцінювання активності під час аудиторних занять здійснюється у межах
30 балів:
30-25 балів – відвідано не менше 90% лабораторних та практичних занять та
отримано оцінки «добре», «дуже добре» «відмінно»;
25-17 балів – відвідано не менше 75% лабораторних та практичних занять та
отримано оцінки «добре», «дуже добре», «відмінно»;
17- 10 балів – відвідано не менше 60% лабораторних та практичних занять та
отримано оцінки «задовільно», «добре», «дуже добре», «відмінно»;
до 10 балів – відвідано не менше 50% лабораторних та практичних занять та
отримано оцінки «задовільно», «добре», «дуже добре».
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"ПОРІВНЯЛЬНЕ ТРУДОВЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО"
МОДУЛЬ І
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика порівняльного трудового права
Тема 1. Право людини на працю і міжнародні гарантії його забезпечення.
Право на працю – одне з фундаментальних прав людини: поняття і зміст.
Міжнародні стандарти права на працю. Значення Конвенцій МОП у гарантуванні
трудових прав. Державні гарантії трудових прав за законодавством України.
Тема 2. Загальна характеристика міжнародно - правового регулювання праці,
трудового права України та зарубіжних країн.
Поняття міжнародного трудового права та його значення. Предмет та методи
правового регулювання трудового права України та інших країн світу. Структура та
диференціація трудового права: загальні положення. Сім'ї трудового права.
Диференціація трудового права в залежності від державного устрою країн.
Національна диференціація трудового права. Принципи трудового права. Місце
трудового права в системі права.
Тема 3. Джерела трудового права України та інших країн світу.
Джерела трудового права: поняття та види. Кодифікація трудового права в
країнах світу та характеристика джерел трудового права окремих країн (Росія,
США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та ін.). Джерела
трудового права України: загальна характеристика. Нормативно-правові акти як
основні джерела трудового права України.
Тема 4. Трудові правовідносини.
Поняття та система правовідносин у трудовому праві. Суб'єкти трудових
правовідносин. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин. Трудова
правосуб’єктність та її особливості. Роботодавці як суб’єкти трудових
правовідносин. Роботодавець-фізична особа як сторона трудового договору.
Змістовий модуль 2. Індивідуальні трудові відносини
Тема 5. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування населення.
Міжнародні правові акти про зайнятість та захист від безробіття. Поняття та
форми зайнятості населення. Правовий статус безробітного. Державна служба
зайнятості та її повноваження. Поняття працевлаштування та його правові форми.
Посередництво при наймі. Взаємовідносини органів з працевлаштування
(посередників) з наймачами робочої сили. Особливості працевлаштування окремих
категорій громадян.
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Тема 6. Трудовий договір в Україні та в інших країнах.
Трудовий договір: поняття, види та значення. Сторони трудового договору.
Зміст трудового договору, його істотні умови. Гарантії прав і обмеження прав особи
при укладенні трудового договору. Прийняття на роботу і оформлення трудового
договору. Випробування при прийнятті на роботу. Зміна умов трудового договору.
Поняття переведення на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце.
Припинення трудового договору: поняття та класифікація підстав.
Тема 7. Робочий час.
Правове регулювання робочого часу в нормативних актах МОП та ООН.
Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері робочого часу. Види
робочого часу: нормальна та скорочена тривалість робочого часу, неповний та
ненормований робочий час. Режим робочого часу та його види. Надурочні роботи:
їх поняття, випадки та порядок застосування. Облік робочого часу: поняття та види.
Тема 8. Час відпочинку.
Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку. Поняття та види часу
відпочинку. Святкові і неробочі дні. Відпустки, їх види та порядок надання.
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творчі відпустки. Соціальні відпустки.
Відпустка без збереження заробітної плати.
Тема 9. Оплата праці.
Право працівника на оплату праці та його захист. Поняття оплати праці та її
структура. Основна заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Державне та договірне регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата:
поняття і значення. Порядок встановлення і застосування різних форм матеріального
стимулювання праці.
Тема 10. Правове забезпечення охорони праці та здоров’я працівників на
виробництві.
Міжнародно-правове регулювання охорони праці. Зміст охорони праці як
інституту трудового права. Гарантії прав працівників на охорону праці та здоров’я
на виробництві. Організація охорони праці працівників на підприємстві. Спеціальні
правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих роботах. Охорона
здоров’я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю. Соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій,
пов’язаних з виробництвом.
Тема 11. Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність у трудовому
праві.
Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення. Внутрішній трудовий
розпорядок. Способи забезпечення дисципліни праці: система організаційних,
моральних та матеріальних стимулів (заохочення); заходи правового впливу; заходи
громадського впливу; дисциплінарні стягнення. Поняття дисциплінарного
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проступку. Види дисциплінарних стягнень. Порядок застосування дисциплінарних
стягнень. Оскарження та зняття дисциплінарного стягнення.
Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.
Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності, її відмінність
від цивільно-правової відповідальності. Підстава та умови матеріальної
відповідальності. Види матеріальної відповідальності. Особливості матеріальної
відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.
Тема 13. Індивідуальні трудові спори.
Поняття та види трудових спорів (конфліктів). Індивідуальні трудові спори:
поняття, види, причини виникнення та способи вирішення. Порядок вирішення
трудових спорів у Комісії з трудових спорів (КТС). Судовий порядок розгляду
трудових спорів. Порядок поновлення працівника на роботі та оплата вимушеного
прогулу. Діяльність спеціалізованих трудових судів у зарубіжних країнах.
Змістовий модуль 3. Колективні трудові відносини
Тема 14. Соціальне партнерство і колективне трудове право.
Поняття соціального партнерства. Правове регулювання соціального
партнерства в Україні та зарубіжних країнах. Сторони та інші суб’єкти соціального
партнерства. Колективне трудове право, його становлення та розвиток. Поняття та
види трудового колективу. Повноваження трудового колективу.
Тема 15. Правовий статус профспілок та організацій роботодавців.
Міжнародно-правове регулювання порядку утворення, легалізації та
припинення діяльності профспілок. Права, гарантії та обов’язки профспілок. Мета,
завдання, функції організацій роботодавців та практика їх утворення в Україні та
зарубіжних країнах. Правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань,
порядок їх створення та припинення. Повноваження профспілок, організацій і
об’єднань роботодавців у колективно-договірному регулюванні трудових відносин.
Тема 16. Колективні договори ( угоди).
Поняття і значення колективного договору. Необхідні умови та сфери дії
колективного договору (угоди). Характеристика міжнародних правових норм, що
регулюють укладення колективних договорів. Сторони колективного договору
(колективної угоди). Колективні переговори та порядок укладення колективних
договорів. Зміст, форма та строк дії колективного договору (угоди). Примусова
сила колективних договорів в деяких країнах світу. Відповідальність за порушення
колективного договору.
Тема 17. Порядок вирішення колективних трудових спорів.
Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів. Органи з розгляду
колективних трудових спорів. Процедури примирення, посередництва та арбітражу.
Право на страйк та його реалізація.
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Змістовий модуль 4. Загальна характеристика порівняльного
соціального права
Тема 18. Право соціального забезпечення в Україні та в інших країнах світу:
загальна характеристика.
Правове регулювання міжнародних соціальних відносин. Поняття та принципи
права соціального забезпечення. Джерела законодавства про соціальне забезпечення
та їх види. Відносини, що виникають із застосування законодавства про соціальне
забезпечення. Суб'єкти соціально-правових відносин: поняття, права та обов'язки.
Проблеми соціального забезпечення мігрантів-працівників.
Тема 19. Правове регулювання пенсійного забезпечення.
Право на пенсійне забезпечення. Поняття пенсій та їх види. Правове регулювання
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні та зарубіжних
країнах. Система недержавного пенсійного страхування. Порядок призначення та
виплати пенсій.
Тема 20. Правове регулювання соціальних допомог.
Правове регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних країнах.
Види соціальної допомоги: допомога при тимчасовій непрацездатності; допомога
при народженні дитини; допомога сім'ям; допомога по безробіттю; вихідна
допомога; допомога при виробничому травматизмі; допомога у випадку втрати
годувальника; допомога на поховання; допомога по інвалідності; субсидії тощо.
Підстави, умови призначення та розміри соціальних допомог.
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З КУРСУ “ПОРІВНЯЛЬНЕ ТРУДОВЕ
ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО”
Тема 1. Загальна характеристика міжнародно - правового регулювання
праці, трудового права України та зарубіжних країн
1. Поняття міжнародного трудового права та його значення.
2. Предмет та методи правового регулювання трудового права України та
інших країн світу.
3. Структура та диференціація трудового права: загальні положення.
4. Сім'ї трудового права.
5. Диференціація трудового права в залежності від державного устрою інших
країн. Національна диференціація трудового права.
6. Принципи трудового права.
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте зміст понять: „міжнародне трудове право”, „сім’ї трудового
права”, „диференціація трудового права”.
2. Складіть порівняльну таблицю предмета та методів правового регулювання
трудового права України та інших країн світу.
3. Складіть порівняльну таблицю сімей трудового права.
4. Складіть блок-схему принципів трудового права.
5. Проаналізуйте особливості застосування порівняльного методу в
трудовому праві.
6. Продовжіть: «Внутрінаціональна диференціація трудового права –
це…».
7. Продовжіть: «Диференціація трудового права здійснюється залежно від:
…».
8. Дослідіть етапи розвитку трудового права в країнах ЄС.
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України : монографія / О. В. Лавріненко. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня,
2010. – 358 с.
Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права / П. Д. Пилипенко – Львів:
Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка,
1999. – 214 с.
Процевський О. Про предмет трудового права України / О. Процевський //
Право України. – 2001. – № 12. – С. 81-86.
Щербина В. І. Функції трудового права / В. І. Щербина. – Д. : Академія митної
служби України, 2007. – 426 с.
Тема 2. Трудовий договір
1. Трудовий договір: поняття, види та значення.
2. Сторони трудового договору.
3. Зміст трудового договору, його істотні умови.
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4. Гарантії прав і обмеження прав особи при укладенні трудового договору.
5. Прийняття на роботу і оформлення трудового договору.
6. Випробування при прийнятті на роботу.
7. Зміна умов трудового договору.
8. Поняття переведення на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце.
9. Припинення трудового договору: поняття та класифікація підстав.
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте зміст понять «трудовий договір», «контракт», «істотні умови
трудового договору», «переміщення», «переведення».
2. Складіть порівняльну таблицю видів трудових договорів.
3. Випишіть нормативно-правові акти в Україні та в одній із зарубіжних
країн (за вибором студента), які дозволяють укладення контракту.
4. Проаналізуйте особливості правового статусу фізичної особи–
роботодавця в Україні та зарубіжних країнах.
5. Напишіть блок-схему істотних умов трудового договору.
6. Складіть порівняльну таблицю переведення та переміщення.
7. Випишіть 10 прикладів встановлення в законодавстві зарубіжних країн
строку випробування при прийнятті на роботу.
8. Складіть порівняльну таблицю підстав та правових наслідків
припинення трудового договору.
9. Підготуйте проект трудового договору.
10. Задача:
ТОВ «Карпати», що є резидентом України і здійснює підприємницьку
діяльність в Ужгородському р-ні оголосило конкурс про заміщення
вакантної посади інженера. На конкурс подали документи громадянин
України Петренко А., громадянин Угорщини П. Орбан, громадянин
Словаччини А. Сливак. За результатми тестового відбору трудовий договір
було укладено з громадянином Угорщини П. Орбаном.
Громадянин України А. Петренко вважає, що були допущені
порушення при відборі кандидатів і на роботу мали взяти його. А.
Петренко звернувся до суду. Яке рішення повинен прийняти суд?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Література:
Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України.
– 1996. – № 30.– Ст. 141.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права // Вісник
Конституційного суду України. – 2006. – № 4. – С. 72-80.
Про мінімальний вік для прийняття на роботу: Конвенція МОП, 1973 р.
(ратифікована 7 березня 1979 р.).
Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємства: Конвенція МОП
№ 158, 1982 (ратифікована 4 лютого 1994 р.).
Про охорону заробітної плати: Конвенція МОП № 95, 1949 р. (ратифікована 30
червня 1961 р.).
Кодекс законів про працю України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2007. – 128 с.
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490.
Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1995. - № 17. – Ст. 121.
Про трудові книжки працівників: Постанова КМУ від 27 квітня 1993 р. //
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/301-93-%D0%BF
Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок на
підприємствах, в установах, організаціях: наказ Мінпраці, Мін’юсту України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. //
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93
Архипов В. В. Спор об отказе в приеме на работу / В. В. Архипов //
Современное право. – 2005. - № 8. - С. 2 - 8.
Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник / М. Д. Бойко. –
К.: Олан, 2006. – 381 с.
Болотіна Н. Б. Трудовий договір за законодавством України: навчальний
посібник
/
Н. Б. Болотіна – К.: Вид. Паливода А.В., 2002. – 124 с.
Бондаренко Э. Н. Трудовой договор как основание возникновения
правоотношения
/
Э. Н. Бондаренко. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 226 с.
Бриллиантова Н. А., Архипов В. В. Необходимые условия трудового договора:
проблемы их отражения в трудовом договоре / Н. А. Бриллиантова, В. В.
Архипов // Современное право. – 2007. – № 4. – С. 65 - 68.
Венедіктов С. В. Теоретико-правові засади сучасної концепції трудового
правовідношення в Україні : монографія / С. В. Венедіктов. - Х. : ХНУ ім. В. Н.
Каразіна, 2011. - 224 с.
Гарибян В. Т. Как правильно составить трудовой договор : коммент.
законодательства / В. Т. Гарибян. - М. : Эксмо, 2005. - 332 с.
Ершов В. В. Трудовой договор : учебно-практическое пособие / В. В. Ершов,
Е. А. Ершова. - 2-е изд. - М. : Дело, 2000. - 351 с.
Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудової діяльності державних
службовців як особливої категорії зайнятого населення України : навч. посіб. /
М. І. Іншин. - Х. : ФІНН, 2010. - 672 с.
Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для
вузов.
/
И. Я. Киселев – М.: Дело, 1999. – 728 с.
Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринкових умовах / В. Лазор
// Право України. – 2000. – № 1. – С. 64 - 66.
Томашевский К. Л. Трудовой договор в законодательстве стран Западной
Европы: сравнительно-правовой аспект / К. Л. Томашевский // Государство и
право. – 2005. – № 6. – С. 97 - 101.
Трудовое право России: учебник / Ю. П. Орловский и др. ; отв. ред. Ю. П.
Орловский, А. Ф. Нуртдинова. - Изд. 2-е. - М. : Контракт ; М. : Инфра-М, 2008.
- 598 с.
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24. Трудове право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко та
ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка. - 4-те вид., переробл. та
допов. - К. : Ін Юре, 2010. - 533 с.
Тема 3. Робочий час. Час відпочинку
1. Правове регулювання робочого часу в нормативних актах МОП та ООН.
2. Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері робочого часу.
3. Види робочого часу: нормальна та скорочена тривалість робочого часу,
неповний та ненормований робочий час.
4. Режим робочого часу та його види.
5. Надурочні роботи: їх поняття, випадки та порядок застосування.
6. Облік робочого часу: поняття та види.
7. Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку.
8. Поняття та види часу відпочинку. Святкові і неробочі дні.
9. Відпустки, їх види та порядок надання.
Завдання для самостійної роботи
1. Дайте визначення термінів «робочий час», «режим робочого часу», «час
відпочинку», «відпустка».
2. Проаналізуйте правове регулювання робочого часу в нормативних актах
МОП та ООН.
3. Складіть порівняльну таблицю видів робочого часу.
4. Продовжіть: «Надурочні роботи – це …»
5. Складіть порівняльну таблицю режимів робочого часу.
6. Продовжіть: «Облік робочого часу – це …»
7. Проаналізуйте правове регулювання часу відпочинку в нормативних
актах МОП та ООН.
8. Складіть порівняльну таблицю видів відпусток в Україні та країнах ЄС.
9. Який термін відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами в Україні?
10. Задача:
Іванов А. (17 років) працює з 1 січня 2013 р. на Поштамті м. Ужгорода.
20 квітня він подав заяву про надання йому щорічної відпустки з 1
травня 2013 р. Роботодавець відмовив у наданні йому відпустки,
мотивуючи це тим, що існує графік відпусток, і він зможе отримати
відпустку не раніше серпня. Крім того, ще не настав шестимісячний
термін його безперервної роботи у даній організації.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірна відмова у наданні відпустки?

1.
2.

Література:
Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України.
– 1996. – N 30.– Ст. 141.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права // Вісник
Конституційного суду України. – 2006. – № 4. – С. 72-80.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Про оплачувані відпустки: Конвенція МОП № 132, 1970 р., (переглянута у
1990 р.) (ратифікована 29 травня 2001 р.).
Про щорічні оплачувані відпустки: Конвенція МОП № 52 1936 р. (ратифікована
11 серпня 1956 р.).
Кодекс законів про працю України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2007. – 128 с.
Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1997. - № 2. – ст. 4.
Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник / М. Д. Бойко. –
К.: Олан, 2006. – 381 с.
Венедіктов С. В. Правове регулювання трудових відносин: вітчизняний та
зарубіжний досвід : навч. посіб. / С. В. Венедіктов. - К. : Алерта, 2012. - 367 с.
Гаращенко Л. П. Правове регулювання відпусток за законодавством України /
Л. П. Гаращенко – К.: Павлім, 2003. – 172 с.
Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для
вузов. / И. Я. Киселев – М.: Дело, 1999. – 728 с.
Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные
нормы труда. / И. Я. Киселев– М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 608 с.
Ситницька О. А. Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за
трудовим законодавством України : [монографія] / О. А. Ситницька. Хмельницький : [Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права], 2010. - 167 с.
Трудове право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Пилипенко П. Д. та
ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка. - 4-те вид., переробл. та
допов. - К. : Ін Юре, 2010. - 533 с.
Хуторян Н. Удосконалення порядку надання відпусток у проекті Трудового
кодексу України / Н. Хуторян // Юридична Україна. – 2006. – № 1 (37). –
С. 44-48.

Тема 4. Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність у
трудовому праві. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
1. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення.
2. Внутрішній трудовий розпорядок.
3. Поняття дисциплінарного проступку. Види дисциплінарних стягнень.
4. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження та зняття
дисциплінарного стягнення.
5. Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності, її
відмінність від цивільно-правової відповідальності.
6. Підстава та умови матеріальної відповідальності.
7. Види матеріальної відповідальності.
8. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну
працівникові.
Завдання для самостійної роботи
1. Дайте визначення термінів «дисципліна праці»,
відповідальність», «матеріальна відповідальність».
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«дисциплінарна

2. Проаналізуйте правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
в країнах ЄС.
3. Складіть порівняльну таблицю видів дисциплінарних стягнень.
4. Проаналізуйте процес оскарження та зняття дисциплінарного стягнення
(на прикладі однієї з країн ЄС)
5. Складіть порівняльну таблицю підстав та умов матеріальної
відповідальності за законодавством України та країн ЄС.
6. Продовжіть «Підставами матеріальної відповідальності є…».
7. Складіть порівняльну таблицю видів матеріальної відповідальності за
законодавством України та зарубіжної країни (за вибором студента).
8. Дослідіть особливості матеріальної відповідальності роботодавця за
шкоду, заподіяну працівникові (на прикладі однієї із зарубіжних країн).
9. Задача:
Гопанчук була звільнена за систематичне порушення трудової
дисципліни, оскільки протягом п’яти днів була відсутня на робочому
місці. Коли працівниця вийшла на роботу, то пояснила начальнику
відділу кадрів, що погано себе почувала, що готові підтвердити сусіди
Марчук та Попова. Директор попросив лікарняного листа і визнав
причини відсутності на роботі без нього неповажними. Гопанчук
звернулась до суду.
Яке рішення має винести суд?
Література:
1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України.
– 1996. – N 30.– Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2007. – 128 с.
3. Проект Трудового кодексу України.
4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. - № 49. - ст. 668.
5. Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників
навчально-виховних закладів системи: наказ Міністерства освіти України №
455 від 20.12.93. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94
6. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної
підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму
Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. № 14. //
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-92
7. Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник / М. Д. Бойко. –
К.: Олан, 2006. – 381 с.
8. Венедиктов В. С. Теоретические проблемы юридической ответственности в
трудовом праве / В. С. Венедиктов – Х.: Консум, 1995. – 136 с.
9. Заржицький О. С. Юридична відповідальність у трудовому праві України :
монографія / О. С. Заржицький. - Д. : Арт-Прес, 2009. - 144 с.
10. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для
вузов.
/
И. Я. Киселев – М.: Дело, 1999. – 728 с.
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11. Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные
нормы труда. / И. Я. Киселев– М.: Эксмо, 2005. – 608 с.
12. Кожушко С. Трудова дисципліна у системі елементів трудових правовідносин /
С. Кожушко // Право України. – 2005. – № 9. – С. 89 - 91.
13. Трудове право України : основи теорії трудового права : навч. посіб. / В. В.
Бонтлаб [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Костюка [та ін.]. - К. : Промінь, 2010. - 280 с.
14. Трудове право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко та
ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка. - 4-те вид., переробл. та
допов. - К. : Ін Юре, 2010. - 533 с.
15. Хуторян Н. М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін
трудових правовідносин / Н. М. Хуторян ; Інститут держави і права ім.
В.М.Корецького НАН України. - К. : [б.в.], 2002. - 263 с.
16. Хуторян Н. М. Проблеми правової природи і галузевої належності матеріальної
відповідальності в трудових відносинах / Н. М. Хуторян // Держава і право.
Випуск 17. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. –
С. 297-306.
Тема 5. Колективні договори (угоди).
Порядок вирішення колективних трудових спорів
1. Поняття та значення колективного договору.
2. Характеристика міжнародних правових норм, що регулюють укладення
колективних договорів.
3. Сторони колективного договору (колективної угоди).
4. Колективні переговори та порядок укладення колективних договорів.
5. Зміст, форма та строк дії колективного договору (угоди).
6. Примусова сила колективних договорів в деяких країнах світу.
7. Відповідальність за порушення колективного договору.
8. Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів.
9. Органи з розгляду колективних трудових спорів.
10.Процедури примирення, посередництва та арбітражу.
11.Право на страйк та його реалізація.
Завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте значення термінів „трудовий колектив”, „колективний
договір”, „колективний трудовий спір”, „страйк”.
2. Випишіть міжнародно-правові норми, що регулюють укладення
колективних договорів.
3. Хто може бути стороною колективного договору?
4. Опишіть етапи колективних переговорів та порядку укладення
колективних договорів.
5. У якій формі укладається колективний договір?
6. На який строк може бути укладено колективний договір?
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Складіть порівняльну таблицю відповідальності за порушення
колективних договорів за законодавством України та країни ЄС (за
вибором студента).
8. Складіть порівняльну таблицю органів з розгляду колективних трудових
спорів в Україні та країнах ЄС.
9. Опишіть компетенцію та порядок розгляду справ трудовими судами
зарубіжни країн.
10. Задача:
Через відсутність на малому підприємстві профспілкової організації
його директор відмовився вести колективні переговори з
представниками, обраними трудовим колективом, і укладати
колективний договір. Представники трудового колективу звернулись
до прокурора міста Ужгорода з клопотанням усунути порушення
закону і зобов’язати директора вступити в переговори по укладенню
колективного договору.
Які дії повинен вчинити прокурор?
11. Задача:
На думку голови кооперативу «Левада», загальні збори повинні
обговорити проект колективного договору і обрати представника від
трудового колективу, який повинен підписати колективний договір.
Чи відповідає позиція директора кооперативу законодавству
України? Як повинно бути вирішене питання про укладення
колективного договору?
7.

Література:
1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України.
– 1996. – N 30.– Ст. 141.
2. Про сприяння колективним переговорам: Конвенція МОП № 154, 1981 р.
(ратифікована 4 лютого 1994 р.).
3. Кодекс законів про працю України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2007. – 128 с.
4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. - № 36. - Ст.361.
5. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон
України від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №
34. - Ст.227.
6. Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник / М. Д. Бойко. –
К.: Олан, 2006. – 381 с.
7. Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. / И. Я. Киселев–
М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998. – 263 с.
8. Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные
нормы труда. / И. Я. Киселев– М.: Эксмо, 2005. – 608 с.
9. Лютов Н. Л. Понятие и предмет коллективных трудовых споров / Н. Л. Лютов //
Государство и право. – 2003. – № 1. – С. 50-56.
10. Ротань В. Г., Зуб І. В. Науково-практичний коментар до законодавства України
про працю/ В. Г. Ротань, І. В. Зуб, Б. С. Стичинський – К.: А.С.К., 2006. – 976 с.
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11. Трудове право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко та
ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка. - 4-те вид., переробл. та
допов. - К. : Ін Юре, 2010. - 533 с.
12. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект:
монографія. / Г. І. Чанишева. – Одеса: Юридична література, 2001. – 328 с.

Тема 6. Право соціального забезпечення в Україні та в інших країнах
світу: загальна характеристика.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правове регулювання міжнародних соціальних відносин.
Поняття та принципи права соціального забезпечення.
Джерела законодавства про соціальне забезпечення.
Відносини, що виникають із застосування законодавства про соціальне
забезпечення.
Суб'єкти соціально-правових відносин: поняття, права та обов'язки.
Проблеми соціального забезпечення мігрантів-працівників.

Завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте значення термінів «соціальні відносини», «право
соціального забезпечення».
2. Випишіть міжнародно-правові норми, що регулюють соціальні
відносини.
3. Складбіть блок-схему принципів права соціального забезпечення.
4. Складіть порівняльну таблицю джерел законодавства про соціальне
забезпечення України та однієї із зарубіжних країн (за вибором
студента).
5. Складіть порівняльну таблицю правового статусу суб’єктів соціальноправових відносин в Україні (права, обовязки, відповідальність).
6. Складіть порівняльну таблицю правового статусу суб’єктів соціальноправових відносин в одній із зарубіжних країн (за вибором студента).

1.
2.
3.
4.

5.

Література:
Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України.
– 1996. – N 30.– Ст. 141.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права // Вісник
Конституційного суду України. – 2006. – № 4. – С. 72-80.
Кодекс законів про працю України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2007. – 128 с.
Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України
від 5 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 48. – Ст.
409.
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 2000. - № 22. – Ст. 171.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від
09.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 49. – Ст. 376.
Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. - № 3. – Ст. 10.
Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 47. – Ст. 372.
Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21
березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 21. – Ст. 252.
Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник / М. Д. Бойко. –
К.: Олан, 2006. – 381 с.
Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : навч. посібник / Н. Б.
Болотіна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 663 c.
Право соціального забезпечення : академічний курс / П. Д. Пилипенко [та ін.] ;
ред. П. Д. Пилипенко. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Ін Юре, 2008. - 504 с.
Право соціального забезпечення в Україні : підруч. для студ. юрид. спец. вищ.
навч. закл. / [М. І. Іншин та ін. ; за заг. ред. С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка] ;
Держ. НДІ МВС України. - Х. : ФІНН, 2009. - 433 с.
Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підруч. для студ. ВНЗ,
що навчаються за фахом "Правознавство" / І. М. Сирота ; Одеська національна
юридична академія. - Вид. 7-е, перероб. й доп. з урахуванням змін чинного
законодавства. - Х. : Одісей, 2007. - 408 с.
Сташків Б. І. Гарантії права на соціальне забезпечення : навч. вид. / Б. І.
Сташків. - Чернігів : [б. в.], 2011. - 100 с.
Тема 7. Правове регулювання пенсійного забезпечення
та соціальних допомог
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Право на пенсійне забезпечення: поняття та зміст.
Поняття та види пенсій.
Правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування в Україні та зарубіжних країнах.
Система недержавного пенсійного страхування в Україні та зарубіжних
країнах.
Правове регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних
країнах.
Види соціальної допомоги (допомога при тимчасовій
непрацездатності; допомога при народженні дитини; допомога сім'ям;
допомога по безробіттю; вихідна допомога; допомога при
виробничому травматизмі; допомога у випадку втрати годувальника;
допомога по інвалідності тощо).
Підстави, умови призначення та розміри соціальних допомог.

Завдання для самостійної роботи
1. Розкрийте значення термінів «право соціального захисту», «пенсія» та
«соціальна допомога».
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Випишіть міжнародно-правові норми, що регулюють право на
пенсійне забезпечення.
Складіть порівняльну таблицю видів пенсій за законодавством
України та однієї із зарубіжних країн (за вибором студента).
Порівняйте систему загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування в Україні та зарубіжних країнах.
Порівняйте систему недержавного пенсійного страхування в Україні
та зарубіжних країнах.
Випишіть міжнародно-правові норми, що регулюють право на
соціальний захист.
Складіть порівняльну таблицю видів соціальних допомог в Україні
(вид, розмір, підстави надання).
Складіть порівняльну таблицю видів соціальних допомог в одній із
зарубіжних країн (за вибором студента).
Задача:
01.10.2013 року Іваненку виповнилося 60 років. У той же день
Іваненко подав документи до Пенсійного фонду для оформлення
пенсії. У наданні пенсії Іваненку було відмовлено, оскільки останні 20
років він не працював в Україні і не має страхового стажу після 2001 р.
Іваненко пояснив, що працював неофіційно за кордоном, оскільки не
міг знайти роботу в Україні.
Чи правомірною є відмова Пенсійного фонду? Які документи
потрібні для оформлення пенсії?

Література:
1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України.
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Конституційного суду України. – 2006. – № 4. – С. 72-80.
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4. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України
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5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
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7. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. - № 3. – Ст. 10.
8. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 47. – Ст. 372.
9. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21
березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - № 21. – Ст. 252.
10. Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник / М. Д. Бойко. –
К.: Олан, 2006. – 381 с.
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НДІ МВС України. - Х. : ФІНН, 2009. – 433 с.
14. Лавріненко О. В. Механізм правового регулювання соціально-трудових
відносин: сучасний стан та перспективи розвитку / О. В. Лавріненко. – Донецьк:
Норд-Пресс, 2007. - 182 c.
15. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні: підруч. для студ. ВНЗ,
що навчаються за фахом "Правознавство" /І.М.Сирота ; Одеська національна
юридична академія. - Вид. 7-е, перероб. й доп. з урахуванням змін чинного
законодавства. - Х. : Одісей, 2007. - 408 с.
16. Сташків Б.І. Гарантії права на соціальне забезпечення: навч. вид.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Написання реферату є необхідною складовою навчального процесу, яка дає
змогу студентові проявити свої творчі здібності в сфері проведення самостійних
досліджень з теоретичних і практичних проблем порівняльного трудового та
соціального права.
Метою написання реферату є організація науково-дослідницької роботи
студентів з врахуванням певних вимог, а саме:
а) системно і творчо, коректно і критично осмислювати існуючі погляди
науковців на окремі теоретичні і практичні проблеми порівняльного трудового та
соціального права;
б) самостійно знаходити шляхи вирішення проблем порівняльного трудового
та соціального права, виходячи із сучасного стану законодавства та практики його
застосування;
в) системно і комплексно аналізувати правові норми, що регулюють трудові
та соціальні правовідносини;
г) робота повинна носити творчий характер і відображати додержання
етичних норм проведення наукових досліджень, тобто бути забезпеченою науковим
апаратом (посилання, наведення цитат, вказівка на джерела використовуваних у
роботі таблиць, схем, статистичних даних тощо);
д) робота повинна бути оформленою у відповідності до визначених вимог,
своєчасно здана на кафедру науковому керівникові.
Реферат виконується у відповідності із запропонованою тематикою. Студент
може запропонувати свій варіант теми реферату, що погоджується з викладачем.
Після вивчення необхідної літератури, підбору матеріалів законодавства й судової
практики студент складає план роботи. План роботи є орієнтовним, студент може
запропонувати свій варіант плану. При цьому слід звернути увагу на дві обставини:
по-перше, запропонований студентом план повинен забезпечити повне розкриття
обраної теми; по-друге, план не може бути надто детальним і включення до нього
додаткових питань не повинне призвести до надмірного збільшення обсягу роботи
або відхилення від її теми.
Реферат повинен включати:
— назву та зміст роботи;
— вступ, в якому визначається актуальність проблеми, мета та завдання
дослідження;
— основну частину, в якій висвітлюються основні проблеми та ступінь
їхнього дослідження, аналіз судової практики;
— висновки, в яких визначаються основні підсумки дослідження;
— список використаних джерел.
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.
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23.
24.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Міжнародні стандарти права на працю.
Державні гарантії трудових прав за законодавством України.
Поняття міжнародного трудового права та його значення.
Предмет та методи правового регулювання трудового права України та інших
країн світу.
Структура та диференціація трудового права: загальні положення.
Сім'ї трудового права.
Диференціація трудового права в залежності від державного устрою країн.
Національна диференціація трудового права.
Принципи трудового права.
Кодифікація трудового права в країнах світу та характеристика джерел
трудового права окремих країн (Росія, США, Великобританія, Франція,
Німеччина, Італія, Японія та ін.).
Джерела трудового права України: загальна характеристика.
Працівники як суб’єкти трудових правовідносин.
Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.
Міжнародні правові акти про зайнятість та захист від безробіття.
Правовий статус безробітного в Україні та інших країнах світу.
Державна служба зайнятості та її повноваження.
Особливості працевлаштування окремих категорій громадян.
Трудовий договір: поняття, види та значення.
Сторони трудового договору: порівняльний аналіз законодавства України та
інших країн світу.
Зміст трудового договору, його істотні умови.
Прийняття на роботу і оформлення трудового договору: порівняльний аналіз
законодавства України та інших країн світу.
Випробування при прийнятті на роботу: порівняльний аналіз законодавства
України та інших країн світу.
Зміна умов трудового договору: порівняльний аналіз законодавства України та
інших країн світу.
Поняття переведення на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце.
Припинення трудового договору: поняття та класифікація підстав.
Правове регулювання робочого часу в нормативних актах МОП та ООН.
Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері робочого часу.
Види робочого часу: нормальна та скорочена тривалість робочого часу,
неповний та ненормований робочий час.
Режим робочого часу та його види.
Надурочні роботи: їх поняття, випадки та порядок застосування.
Облік робочого часу: поняття та види.
Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку.
Відпустки, їх види та порядок надання.
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням в Україні та інших країнах світу.
Творчі відпустки в Україні та інших країнах світу.
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36. Соціальні відпустки в Україні та інших країнах світу.
37. Відпустка без збереження заробітної плати: порівняльний аналіз законодавства
України та інших країн світу.
38. Право працівника на оплату праці та його захист.
39. Державне та договірне регулювання оплати праці.
40. Мінімальна заробітна плата: поняття і значення.
41. Порядок встановлення і застосування різних форм матеріального
стимулювання праці.
42. Міжнародно-правове регулювання охорони праці.
43. Гарантії прав працівників на охорону праці та здоров’я на виробництві.
44. Організація охорони праці працівників на підприємстві.
45. Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих
роботах.
46. Охорона здоров’я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю.
47. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання.
48. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій,
пов’язаних з виробництвом.
49. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення.
50. Внутрішній трудовий розпорядок: порівняльний аналіз законодавства України
та інших країн світу.
51. Поняття дисциплінарного проступку. Види дисциплінарних стягнень.
52. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження та зняття
дисциплінарного стягнення.
53. Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності, її відмінність
від цивільно-правової відповідальності.
54. Підстава та умови матеріальної відповідальності.
55. Види матеріальної відповідальності.
56. Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну
працівникові.
57. Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини виникнення та способи
вирішення.
58. Судовий порядок розгляду трудових спорів.
59. Порядок поновлення працівника на роботі та оплата вимушеного прогулу.
60. Діяльність спеціалізованих трудових судів у зарубіжних країнах.
61. Правове регулювання соціального партнерства в Україні та зарубіжних країнах.
62. Поняття та види трудового колективу. Повноваження трудового колективу.
63. Міжнародно-правове регулювання порядку утворення, легалізації та
припинення діяльності профспілок.
64. Мета, завдання, функції організацій роботодавців та практика їх утворення в
Україні та зарубіжних країнах.
65. Повноваження профспілок, організацій і об’єднань роботодавців у колективнодоговірному регулюванні трудових відносин.
66. Характеристика міжнародних правових норм, що регулюють укладення
колективних договорів.
67. Сторони колективного договору (колективної угоди) та їх види.
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Зміст, форма та строк дії колективного договору (угоди).
Примусова сила колективних договорів в деяких країнах світу.
Право на страйк та його реалізація.
Правове регулювання міжнародних соціальних відносин.
Проблеми соціального забезпечення мігрантів-працівників.
Право на пенсійне забезпечення: поняття та зміст.
Поняття пенсій та їх види: порівняльний аналіз законодавства України та інших
країн світу.
Правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування в Україні та зарубіжних країнах.
Система недержавного пенсійного страхування.
Порядок призначення та виплати пенсії: порівняльний аналіз законодавства
України та інших країн світу.
Правове регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних країнах.
Види соціальних допомог: порівняльний аналіз законодавства України та інших
країн світу.
Підстави, умови призначення та розміри соціальних допомог.
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
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37.
38.

Право на працю – одне з фундаментальних прав людини: поняття і зміст.
Міжнародні стандарти права на працю.
Поняття міжнародного трудового права та його значення.
Предмет та методи правового регулювання трудового права України та інших
країн світу.
Структура та диференціація трудового права: загальні положення.
Сім'ї трудового права.
Диференціація трудового права в залежності від державного устрою країн.
Національна диференціація трудового права.
Принципи трудового права.
Джерела трудового права: поняття та види.
Кодифікація трудового права в країнах світу та характеристика джерел
трудового права окремих країн (Росії, США, Великобританії, Франції,
Німеччини, Італії, Японії та ін.).
Джерела трудового права України: загальна характеристика.
Поняття та система правовідносин у трудовому праві.
Суб'єкти та зміст трудових правовідносин.
Працівники як суб’єкти трудових правовідносин.
Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин.
Міжнародні правові акти про зайнятість та захист від безробіття.
Поняття зайнятості населення та її форми.
Правовий статус безробітного в Україні та інших країнах світу.
Державна служба зайнятості та її повноваження.
Посередництво при наймі. Взаємовідносини органів з працевлаштування
(посередників) з наймачами робочої сили.
Особливості працевлаштування окремих категорій громадян.
Трудовий договір: поняття, види та значення.
Сторони трудового договору.
Зміст трудового договору, його істотні умови.
Прийняття на роботу і оформлення трудового договору.
Випробування при прийнятті на роботу.
Зміна умов трудового договору.
Поняття переведення на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце.
Припинення трудового договору: поняття та класифікація підстав.
Правове регулювання робочого часу в нормативних актах МОП та ООН.
Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері робочого часу.
Види робочого часу: нормальна та скорочена тривалість робочого часу,
неповний та ненормований робочий час.
Режим робочого часу та його види.
Надурочні роботи: поняття, випадки та порядок їх застосування.
Облік робочого часу: поняття та види.
Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку.
Поняття та види часу відпочинку.
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Святкові і неробочі дні в Україні та інших країнах світу.
Відпустки, їх види та порядок надання.
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням в Україні та інших країнах світу.
Творчі відпустки в Україні та інших країнах світу.
Соціальні відпустки в Україні та інших країнах світу.
Відпустка без збереження заробітної плати: порівняльний аналіз законодавства
України та інших країн світу.
Право працівника на оплату праці та його захист.
Поняття оплати праці та її структура.
Основна заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Державне та договірне регулювання оплати праці.
Мінімальна заробітна плата: поняття і значення.
Порядок встановлення і застосування різних форм матеріального
стимулювання праці.
Міжнародно-правове регулювання охорони праці.
Зміст охорони праці як інституту трудового права.
Гарантії прав працівників на охорону праці та здоров’я на виробництві.
Організація охорони праці працівників на підприємстві.
Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних та шкідливих
роботах.
Охорона здоров’я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю.
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання.
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій,
пов’язаних з виробництвом.
Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення.
Внутрішній трудовий розпорядок.
Поняття дисциплінарного проступку. Види дисциплінарних стягнень.
Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження та зняття
дисциплінарного стягнення.
Поняття і загальна характеристика матеріальної відповідальності, її відмінність
від цивільно-правової відповідальності.
Підстава та умови матеріальної відповідальності.
Види матеріальної відповідальності.
Особливості матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну
працівникові.
Поняття та види трудових спорів (конфліктів).
Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини виникнення та способи
вирішення.
Судовий порядок розгляду трудових спорів.
Порядок поновлення працівника на роботі та оплата вимушеного прогулу.
Діяльність спеціалізованих трудових судів у зарубіжних країнах.
Правове регулювання соціального партнерства в Україні та зарубіжних країнах.
Сторони та інші суб’єкти соціального партнерства.
Колективне трудове право, його становлення та розвиток.
Поняття та види трудового колективу. Повноваження трудового колективу.
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76. Міжнародно-правове регулювання порядку утворення, легалізації та
припинення діяльності профспілок.
77. Права, гарантії та обов’язки профспілок.
78. Мета, завдання, функції організацій роботодавців та практика їх утворення в
Україні та зарубіжних країнах.
79. Правовий статус організацій роботодавців та їх об’єднань, порядок їх створення
та припинення.
80. Повноваження профспілок, організацій і об’єднань роботодавців у колективнодоговірному регулюванні трудових відносин.
81. Поняття і значення колективного договору.
82. Характеристика міжнародних правових норм, що регулюють укладення
колективних договорів.
83. Сторони колективного договору (колективної угоди) та їх види.
84. Колективні переговори та порядок укладення колективних договорів.
85. Зміст, форма та строк дії колективного договору (угоди).
86. Примусова сила колективних договорів в деяких країнах світу.
87. Відповідальність за порушення колективного договору.
88. Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів.
89. Органи з розгляду колективних трудових спорів.
90. Процедури примирення, посередництва та арбітражу.
91. Право на страйк та його реалізація.
92. Правове регулювання міжнародних соціальних відносин.
93. Поняття та принципи права соціального забезпечення.
94. Джерела права соціального забезпечення та їх види.
95. Відносини, що виникають із застосування законодавства про соціальне
забезпечення.
96. Суб'єкти соціально-правових відносин: поняття, права та обов'язки.
97. Проблеми соціального забезпечення мігрантів-працівників.
98. Право на пенсійне забезпечення: поняття та зміст.
99. Поняття пенсій та їх види: порівняльний аналіз законодавства України та інших
країн світу.
100. Правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування в Україні та зарубіжних країнах.
101. Система недержавного пенсійного страхування.
102. Порядок призначення та виплати пенсії: порівняльний аналіз законодавства
України та інших країн світу.
103. Правове регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних країнах.
104. Види соціальних допомог: порівняльний аналіз законодавства України та інших
країн світу.
105. Підстави, умови призначення та розміри соціальних допомог.
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