Розширений план лекцій
з дисципліни «ТРУДОВЕ ПРАВО»
Лекційних годин – 30
Викладач – к.іст.н., доц. Кривдіна І.Б.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Лекція 1. Поняття та джерела трудового права.
1. Поняття трудового права як галузі права, його предмет, методи, функції.
2. Поняття джерел трудового права, їх види.
3. Конституція України як основне джерело трудового права України.
4. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України та інші
законодавчі акти, що регулюють трудові відносини.
5. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини.
6. Локальні нормативні акти як особливе джерело трудового права.
7. Міжнародні правові акти про працю.
Лекція 2. Трудові правовідносини та їх суб'єкти.
1. Поняття трудових правовідносин, їх склад.
2. Умови виникнення трудових правовідносин.
3. Підстави виникнення трудових правовідносин.
4. Зміст трудових правовідносин.
5. Працівники як суб'єкти трудових правовідносин.
6. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин.
7. Організації та об'єднання роботодавців, трудові колективи, професійні спілки та
інші суб'єкти колективних трудових правовідносин.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Лекція 3. Колективні договори та угоди.
1. Поняття та значення колективного договору.
2. Правові підстави та умови укладення колективного договору.
3. Сторони колективного договору, їх права та обов'язки.
4. Строк дії колективного договору.
5. Зміст колективного договору.
6. Структура і порядок прийняття колективного договору.
7. Поняття та види колективних угод.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Лекція 4. Загальна характеристика трудового договору.
1. Поняття та сторони трудового договору.
2. Зміст трудового договору.
3. Форми трудового договору.
4. Строк трудового договору.
5. Види трудових договорів.
Лекція 5. Укладення трудового договору.
1. Юридичні гарантії при прийомі на роботу.
2. Обмеження при прийнятті на роботу.
3. Порядок укладення трудового договору.
4. Документи, що надаються при укладенні трудового договору.
5. Строк випробування.

Лекція 6. Зміна трудового договору.
1. Переведення на іншу роботу: поняття, класифікація переведень.
2. Постійні та тимчасові переведення.
3. Переведення у разі виробничої потреби та простою.
4. Переведення на легшу роботу за станом здоров'я.
5. Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення.
6. Зміна істотних умов праці.
Лекція 7. Припинення трудового договору.
1. Загальні підстави припинення трудового договору, їх класифікація.
2. Розірвання з ініціативи працівника трудового договору, укладеного на
невизначений строк.
3. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.
4. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу.
5. Інші підстави розірвання трудового договору.
6. Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4
РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
Лекція 8. Робочий час.
1. Поняття та види робочого часу.
2. Нормальна тривалість робочого часу.
3. Скорочений та неповний робочий час.
4. Режим ненормованого робочого дня.
5. Надурочна робота.
6. Облік робочого часу.
Лекція 9. Час відпочинку.
1. Поняття та види часу відпочинку.
2. Право працівника на відпустку і гарантії його реалізації.
3. Види відпусток.
4. Щорічна основна і додаткова відпустка і порядок її надання.
5. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.
6. Творчі відпустки.
7. Соціальні відпустки.
8. Відпустки без збереження заробітної плати та порядок їх надання.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Лекція 10. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати.
1. Поняття і структура заробітної плати.
2. Системи оплати праці та їх види.
3. Порядок виплати заробітної плати.
4. Обмеження утримань із заробітної плати.
5. Індексація заробітної плати.
6. Поняття гарантійних виплат.
7. Види компенсаційних виплат.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6
ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Лекція 11. Дисципліна праці.
1. Поняття дисципліни праці та засоби її забезпечення.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3. Основні методи забезпечення дисципліни праці.
4. Заохочення як метод забезпечення трудової дисципліни.
Лекція 12. Дисциплінарна відповідальність.
1. Поняття та підстави дисциплінарної відповідальності працівників.
2. Види дисциплінарних стягнень.
3. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.
4. Порядок накладення дисциплінарної відповідальності.
5. Зняття і оскарження дисциплінарних стягнень.
Лекція 13. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.
1. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві.
2. Підстави і умови притягнення до матеріальної відповідальності.
3. Види матеріальної відповідальності: обмежена та повна матеріальна
відповідальність сторін трудового договору.
4. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7
ТРУДОВІ СПОРИ
Лекція 14. Колективні трудові спори.
1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення.
2. Поняття, предмет і сторони колективних трудових спорів.
3. Юридичні способи вирішення колективних трудових спорів. Органи з розгляду
колективних трудових спорів.
4. Формування вимог найманих працівників та момент виникнення колективного
трудового спору.
5. Порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією і
трудовим арбітражем. Правовий статус посередника.
6. Право на страйк та його реалізація.
Лекція 15. Індивідуальні трудові спори.
1. Індивідуальні трудові спори: поняття, види, причини виникнення та способи
вирішення.
2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів у КТС.
3. Судовий порядок розгляду трудових спорів.
4. Порядок поновлення працівника на роботі та оплата вимушеного прогулу.

