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Тема: Трудове право України 

Мета: ознайомити учнів з трудовим правом, а саме поняттю, предметом та нормативно-

правовими актами для обраної професії та в вирішенні трудових віденосин. 

1. Поняття, предмет, метод, принципи та джерела трудового права . 

2. Трудові правовідносини. 

3. Поняття колективного договору, порядок його укладання, зміст та контроль за 

виконанням . 

1.Поняття, предмет, метод, принципи та джерела трудового права . 

Трудове право – провідна галузь українського права, яка є системою правових норм, що 

регулюють сукупність трудових відносин працівників із роботодавцями, а також інші 

відносини, що впливають із трудових або тісно пов’язані з ними і встановлюють права й 

обов’язки в галузі праці на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм 

власності та відповідальність у разі їх порушення. 

Предмет трудового права – суспільність відносини, що регулюються цією галуззю права, 

тобто трудові й тісно з ними пов’язані відносини. Трудове право регулює: 1) порядок 

виникнення, змінення та припинення трудових правовідносин працівників; 2) робочий час 

і час відпочинку; 3) питання оплати праці; 4) правила внутрішнього трудового розпорядку 

та дисциплінарну відповідальність сторін трудового договору; 5) відносини матеріальної 

відповідальності сторін трудового договору; 6) відносини з вирішення трудових спорів та 

інші. 

Особливість сучасного розвитку суспільно-трудових відносин як основи предмета 

трудового права полягає в тому, що монополія державних підприємств як роботодавців 

втрачає усталені позиції, оскільки Конституція України законодавчо закріпила існування 

трьох форм власності: державної, комунальної та приватної (статті 13, 14, 41, 142, 143). Це 

змінює трудові відносини працівників. 



Методи трудового права – прийоми і способи регулювання відносин. До методів 

правового регулювання праці належать такі: 

1. імперативний, тобто метод владних розпоряджень; 

2. диспозитивний, тобто метод договірний; 

3. метод судового регулювання. 

Трудове право України як складова частина загальної теорії національного права є 

самостійною галуззю права і має певні принципи правового регулювання праці. Основні 

принципи трудового права: 

1) свобода праці та зайнятості; 

2) захист від безробіття; 

3) рівноправність у праці; 

4) справедлива винагорода за працю; 

5) охорона праці; 

6) право на відпочинок; 

7) право на професійну підготовку; 

8) захист трудових прав; 

9) право на виробничу демократію; 

10) право роботодавця вимагати від працівника виконання обов’язку сумлінної праці 

тощо. 

Невід’ємною складовою, що притаманна кожній галузі права, є її система, а точніше – 

правильне розташування тісно взаємопов’язаних частин, їх структурний ряд. Трудове 

право поділяється на дві групи. Перша – загальна частина, до якої входять таки інститути: 

1. поняття та предмет трудового права; 

2. основні принципи трудового права; 

3. джерела трудового права; 

4. суб’єкти трудового права; 



5. трудові правовідносини; 

6. колективний договір; 

7. правова організація працевлаштування працівників. 

Основна риса зазначених інститутів загальної частини трудового права полягає в тому, що 

вони поширюються на всі трудові відносини. 

Друга група самостійних інститутів трудового права утворює особливу частину трудового 

права, до якої входять: 

1. трудовий договір; 

2. робочий час і час відпочинку; 

3. оплата праці; 

4. трудова дисципліна; 

5. матеріальна відповідальність; 

6. охорона праці; 

7. поєднання роботи з навчанням; 

8. нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю; 

9. трудові спори. 

 

Джерела трудового права. Галузь трудового права відрізняється різноманіттям джерел, 

серед яких: міжнародні договори, зокрема, конвенції Міжнародної Організації Праці, 

нормативно-правові акти, нормативні договори. Серед основних джерел трудового права 

слід відокремити Конституцію України, що забезпечує єдність правового регулювання 

праці на всіх підприємствах незалежно від форми власності, закріплює принципи такого 

регулювання, які реально виявляються у конституційних трудових правах, в юридичних 

гарантіях щодо всієї системи трудового законодавства. Зокрема, Конституція України 

закріплює право на участь у профспілках з метою захисту своїх трудових прав та інтересів 

(ст. 36), право на працю, на належні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, 

не нижчу за визначену законом (ст. 43), право на страйк для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів (ст. 44), право на відпочинок (ст.45). 

Основний нормативно-правовий акт у цій галузі права – Кодекс законів про працю 

України, що був прийнятий 10 грудня 1971 р. і з того часу неодноразово піддавався 



змінам и доповненням. Кодекс законів про працю України регулює найбільш важливі 

аспекти трудових правовідносин, а саме: 

1. порядок укладання і розірвання індивідуального трудового договору; 

2. порядок звільнення працівників і наступного їх працевлаштування; 

3. тривалість робочого часу і часу відпочинку працівників; 

4. засади нормування праці; 

5. загальні норми визначення оплати праці; 

6. гарантії трудових прав; 

7. забезпечення трудової дисципліни; 

8. забезпечення охорони праці; 

9. порядок укладання і виконання колективного договору; 

10) порядок вирішення трудових спорів; 

11) права і повноваження профспілок і трудових колективів. 

Серед інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини, слід назвати 

закон України «Про охорону праці» (14 жовтня 1992р.), «Про колективні договори та 

угоди» (1 липня 1993р.), «Про оплату праці» (24 березня 1995р.), «Про відпустки» (15 

листопада 1996р.). 

До підзаконних актів належать постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 

акти Міністерства праці та соціальної політики України, відомчі акти, як правило, 

галузевого характеру. 

Особливістю галузі трудового права є регулювання трудових відносин актами соціального 

партнерства – колективними договорами й угодами, що укладаються на державному, 

галузевому, регіональному рівнях. Крім того, в рамках одного підприємства створюються 

і діють локальні нормативно-правові акти – колективні договори, правила внутрішнього 

розпорядку, положення про порядок преміювання і т. ін.. 

Питання для самокнтролю: 

1.Трудове право –це? 

2.Предмет трудового права –це? 

3.назвіть джерела трудового права. 



ЗАВДАННЯ: 

1.Законспектувати у зошити стислий конспект та вивчити визнаення. 

2.Надсилати на електронну скриньку конспект sveta101989@gmail.com 


	1.Поняття, предмет, метод, принципи та джерела трудового права .

