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Основи трудового законодавства  

Тема: Нормативно-правова база. Права та обов’язки громадян. 

Мета: отримання учнями знань з галузі права, яка регулює державні відносини в 

найважливішій сфері життєдіяльності людей, – у сфері праці; розкриття ролі трудового 

права в рішенні задач соціального і економічного розвитку держави; обґрунтування 

значення забезпечення законності в трудових і тісно пов’язаних з ними відносинами. 

Тип уроку: засвоєння новий знань 

 

Хід уроку 

 

Сучасне життя вимагає від кожної людини, а тим більше від молодої, глибоких 

правових знань, компетенції у всіх сферах. Тож Ми з вами, згідно нашої навчальної 

програми вивчимо, що таке трудове законодавство, його аспекти. Обов’язково ми 

вивчимо з Вами основні права та обов’язки працівника, такі поняття як працівник, 

роботодавець, робочий час, робоча дисципліна, трудова дисципліна, матеріальна 

відповідальність і таке інше. 

Третину свого життя людина проводить на роботі: на заводі, в установі, за 

прилавком магазину чи кермом автомобіля. Праця – джерело матеріального існування, 

одна з основних форм життєдіяльності людини. Для багатьох трудова діяльність це й 

джерело духовної наснаги. Саме тому одним з найважливіших прав громадянина є 

право на працю. Його реалізація забезпечена Конституцією, КЗпП України, 

державною діяльністю. 

Отже, що таке «Трудове право України»? 

Трудове право України – це провідна галузь єдиної системи національного 

права, має на меті регулювання суспільних відносин, виникаючих в процесі 

застосування праці громадян, які працюють на підприємствах, в установах і 

організаціях, а також у фізичних осіб на підставі трудового договору. 

Принципи трудового права: 

 свобода праці;  

 рівноправність у трудовому праві;  

 договірний характер праці; визначеність трудової функції;  

 стабільність трудових відносин; матеріальна зацікавленість в результатах праці; 

безпека праці;  

 участь трудових колективів і професійних спілок у вирішенні питань 

установлення умов праці і здійснення контролю за додержанням законодавства 

про працю;  

 свобода об’єднання для здійснення і захисту прав і свобод;  

 матеріальне забезпечення у разі непрацездатності, при хворобі і у зв’язку з 

материнством. 

Трудове право визначає: 

1. Порядок і умови прийняття на роботу, переведення на іншу роботу 

2. Припинення трудового договору 

3. Тривалість робочого часу і часу відпочинку 

4. Порядок надання відпусток 

5. Гарантії і компенсації для працівників 



6. Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників 

Трудове право конкретизує: 

Основні засади реалізації конституційного права працівників на охорону життя і 

здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці 

Трудове право регулює: 

1. Порядок розгляду спорів 

2. Правові питання оплати праці, трудові дисципліни, державного соціального 

страхування та пенсійного забезпечення 

Трудове право встановлює: 

Порядок нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, 

державного нагляду за охороною праці тощо. 

Отже, трудове право – галузь права, яка регулює відносини, що виникають у 

процесі реалізації особою права на працю. Суб’єктами трудового права є:  

працівник, працедавець,  профспілка. 

Джерела трудового права 

1. Визначальне значення для розвитку трудового законодавства має Конституція 

України, прийнята Верховною Радою від 28 червня 1996 року. Положення, 

встановлені в Конституції України, набули подальшого закріплення у КЗпП України 

та іншому трудовому законодавстві. Конституція України у статтях 36, 43, 44, 45 

закріпила найважливіші трудові права людини і громадянина та гарантії їх реалізації. 

В ч. 1 ст. 43 Конституції України закріплене право на працю, як можливість 

заробляти собі на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно 

погоджується.  

В ч. 2 ст. 43 Конституції України закріплено державні гарантії щодо забезпечення 

права на працю, а саме, передбачено обов’язок держави щодо створення умов для 

повного здійснення громадянами права на працю, гарантування рівних можливостей у 

виборі професії та роду трудової діяльності, реалізації програм професійно-технічного 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Частина 3 ст. 43 Конституції України уявляє собою норму про заборону 

примусової праці.  

Уперше в Конституції України в ч. 4 ст. 43 закріплено право кожного на належні, 

безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 

Посилено гарантії трудових прав громадян у галузі оплати праці у ч. 7 ст. 43, де 

закріплено право на своєчасне одержання винагороди за працю, захищається законом.  

2. Кодекс законів про працю України затверджений Законом УРСР від 10 

грудня 1971 р. і введений у дію з 1 червня 1972 р. Чинний КЗпП України не відповідає 

вимогам ринкової економіки. В Україні за участю проекту технічного співробітництва 

Міжнародної організації праці «Україна: сприяння реалізації основних принципів та 

прав у світі праці» розроблено проект нового Трудового кодексу України.  

3.  Закони України, які виступають джерелами трудового права, можна 

поділити на дві групи: трудові й комплексні закони. До трудових законів слід віднести 

ті, які спеціально прийняті для врегулювання трудових відносин. До цієї групи 

належать Закони України: «Про охорону праці» (1992 р.), «Про оплату праці» (1995 

р.), «Про відпустки» (1996 р.), «Про колективні договори і угоди» (1993 р.), «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1999 р.), «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (2012 р.), «Про 

професійний розвиток 15 працівників» (2012 р), «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» (1998 р.). Серед комплексних законів, які містять норми 



трудового права, слід назвати Закони України: «Про зайнятість населення»(2012 р.), 

«Про державну службу» (2015 р,), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про громадські 

об’єднання» (2012 р) та багато інших. 

4.  Підзаконні нормативно правові акти. Постанови Верховної Ради 

України, розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України, акти Міністерства праці та соціальної політики України, а також 

нормативно-правові акти міністерств, відомств, державних комітетів та інших 

центральних органів виконавчої влади (що носять, як правило, галузевий характер). 

5. Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВРУ. 

 

Права і обов’язки громадян 

 

На уроках з основ трудового законодавства  ми будемо часто говорити, що 

однією з найважливіших  ознак правової держави є те, що права людини в ній 

набувають самостійного юридичного значення, і що з ними мають співвідноситися всі 

закони. Тобто, в правовій державі права і свободи людини гарантуються та 

ретельно виконуються незалежно від того, які політичні сили в ній є правлячими. 
Але ми наділені не лише правами. Кожна людина має обов’язки перед суспільством. 

Лише за таких обставин можливий вільний, гармонійний і повний розвиток 

особистості. 

Актуалізація опорних знань. Поміркуйте над питаннями. 

1.Чим відрізняються поняття «людина» і «громадянин»? 

2.Що таке «громадянство» і які особи визнаються іноземцями, особами без 

громадянства, особами з подвійним громадянством? 

3.Чи однаковий правовий статус в Україні людини і громадянина? 

Розглянемо наступне: 

1.Поняття громадянства в Україні. 

2.Загальна характеристика основних прав свобод та обов’язків громадян України. 

Права людини в сучасному світі - це проблема, вирішення якої стоїть у центрі 

практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної держави. 

Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб забезпечити 

своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб. 

Поняття про права людини включає два аспекти: 

1. природні права людини, неподільно пов'язані з її існуванням та розвитком; 

2. набуті права людини, що характеризують її соціально-політичний статус. 

Другий розділ Конституції України закріплює систему прав, свобод і 

обов'язків, яку можна поділити на особисті (природні, громадянські), політичні, 

соціальні, економічні, культурні, екологічні та сімейні права і обов'язки. 

Сукупність конституційних норм, що закріплюють ці права і обов'язки визначає 

конституційно правовий статус людини і громадянина. 

Свобода людини є вихідним поняттям проблеми прав людини-громадянина. 

Вона характеризується ознаками: 

- всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах; 

- людина має право робити все, що прямо не заборонено діючим законодавством; 

- всі люди рівні в правових можливостях, правовому сприянні і правовій 

охороні; 



- свобода людини - об'єктивна реальність, вона виходить за межі врегульовані 

правом, так як на неї впливають і інші соціальні норми (моралі, етики, релігійні норми 

та інші). 

Міжнародне співтовариства приділяє правам людини велику увагу, для цього 

визначає міжнародно-правові стандарти в цій галузі, тобто в договірному порядку 

встановлює правові норми мінімально припустимого поводження держав з індивідами, 

що перебувають на її території. 

Ці стандарти закріплені: 

> Загальною декларацією прав людини (1948 р.); 

> Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.); 

> Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.); 

> Конвенцією про права дитини (1989 р.); 

> іншими міжнародно-правовими документами. Права людини випливають з 

природного права, притаманного людині від народження, поширюються на всіх 

людей, що проживають в конкретній державі (громадян держави, громадян інших 

держав, осіб без громадянства). Права громадянина закріплюються за особою в силу її 

приналежності до громадянства держави (громадяни мають політичні й інші права, 

яких не мають інші особи). 

Конституція визначає життя людини, її здоров'я, честь і гідність, 

недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Саме утвердження прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави, це визначає зміст і спрямованість її 

діяльності. 

Конституційні права і свободи людини і громадянина можна поділити на 

три групи: 

1. Особисті права і свободи людини (громадянські, природні) безпосередньо 

пов'язані з сутністю людини, як фізичної особи: 

- право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23 Конституції України); 

- невід'ємне право на життя (ст. 27); 

- право на повагу до гідності (ст. 28); 

- право на свободу та особисту недоторканість (ст. 29); 

- право на недоторканість житла (ст. ЗО); 

- право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції (ст. 31); 

- право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32); 

- право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33); 

- право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань 

(ст. 34); 

- право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35). 

2. Політичні права і свободи громадянина України пов'язані з 

взаємовідносинами особи і держави, особи і органів державної влади та місцевого 

самоврядування, особи і політичних партій та інших політичних інститутів 

держави і суспільства: 
- право на об'єднання у політичні партії та політичні організації (ст. 36); 

- право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському і 

місцевому референдумах (ст. 38); 

- право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування (ст. 38); 

- право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39); 



3. Економічні, культурні, соціальні, екологічні та сімейні права людини: 

- право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатом своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41); 

- право кожного на підприємницьку діяльність (ст. 42); 

- право на працю (ст. 43); 

- право працюючих на страйк для захисту своїх економічних та соціальних 

інтересів (ст. 44); 

- право працюючих на відпочинок (ст. 45); 

- право громадян на соціальний захист (ст. 46); 

- право кожного на житло (ст. 47); 

- право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст. 48); 

- право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); 

- право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди (ст. 50); 

- право пов'язане з забезпеченням вільної згоди на шлюб, охороною материнства 

і батьківства, дитини і сім'ї (ст. 51-52); 

- право кожного на освіту (ст. 53); 

- право на свободу літературної, художньої, іншої творчої діяльності та її 

результати (ст. 54). 

Держава зобов'язана забезпечити реалізацію і захист прав і свобод людини і 

громадянина. Іноземці і особи без громадянства мають такі самі права, свободи і 

обов'язки, як і громадяни України, за виключенням окремих, які згідно законодавства 

можуть належати лише громадянам. 

Україна гарантує забезпечення гідних умов життя, певних політичних, 

соціальних і інших прав і свобод тільки своїм громадянам. 

Гарантії прав людини конституційно закріплені в ст. 40, 55-63: 

- право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, або 

особисто звергатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

посадових і службових осіб цих органів (ст. 40); 

- право на судовий захист (ст. 55); 

- право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

незаконними діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових та 

службових осіб (ст. 56); 

- зворотна дія нормативно-правових актів (ст. 58); 

- право на правову допомогу (ст. 59); 

- право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст.60); 

- індивідуальний характер юридичної відповідальності (ст. 61); 

- презумпція не винуватості (ст. 62); 

- право відмови від показань або пояснень щодо себе, членів сім'ї чи близьких 

родичів (ст. 63). 

Гарантією реалізації прав і свобод людини є також право кожного захищати їх 

від протиправних посягань, в тому числі від держави, її органів, посадових осіб. 

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, інститут якого закріплений в Законі України 

від 23.12.1997 р., а також після використання всіх національних засобів правового 

захисту до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна. 



Правовий статус особи - це сукупність законодавчо закріплених прав, свобод і 

обов'язків людини і громадянина, які знаходяться в нерозривній єдності. 

Конституція встановлює вичерпний перелік обов'язків людини і 

громадянина: 

- обов'язок громадян захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну 

цілісність (ст. 65); 

- обов'язок громадян шанувати держані символи України (ст. 65); 

- обов'язок громадян відбувати військову службу, відповідно до закону (ст. 65); 

- обов'язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66); 

- обов'язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом (ст. 67); 

- обов'язок громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем 

проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік, у порядку 

встановленому законом (ст. 67); 

- обов'язок батьків утримувати дітей до їх повноліття (ст.51); 

- обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків 

(ст. 51); 

- обов'язок кожного отримати повну загальну середню освіту (ст. 53); 

- обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян (ст. 68). 

Конституція України підкреслює, що незнання законів не звільняє від юридичної 

відповідальності. 

 

Домашнє завдання: 

1. Параграф 13( Правознавство (рівень стандарту, академічний рівень) Підручник 

для 10 класу. Наровлянський О.Д. – К. Грамота 2010р). 

2. Заповнити таблицю  
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТАТТІ КОНСТИТУЦІЇ 

Особисті  

Політичні  

Економічні  

Соціальні  

Екологічні  

Культурні  

 

3. Встановити відповідність: 

 
1. Політичні права А. Кожен має право на достатній 

життєвий                                                     

рівень 

2. Особисті права Б. Кожен має право на право на 

свободу літературної, художньої, 

іншої творчої діяльності та її 

результати 

 



3. Соціальні права  В. Кожен має право на безпечне для 

життя навколишнє середовище 

4. Культурні права Г. Громадяни мають право 

проводити мирні демонстрації, 

мітинги  

5. Екологічні права  

 

Д. Кожен має право на свободу та 

особисту недоторканність 

 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net. У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати ПІБ, номер 

групи, номер уроку і дату. 
 

mailto:natasha_poltavets@ukr.net

