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Основи трудового законодавства  

Тема: Нормативно-правова база.  

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. 

 

Хід уроку 

 

1. Поняття «Трудове право України» та його нормативно-правова база. 

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. 

 

Домашнє завдання 

 

1. Повторити вивчений матеріал та підготувати реферат або презентацію на тему: 

«Джерела трудового права» 

 


