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11.01.2021 
Лекція   2 год. 

          Тема: Трудове право як галузь права України. 

Питання: 

 1.Поняття трудового права. Предмет і метод правового 

регулювання.  

2.  Принципи трудового права.  

3.  Функції трудового права.  

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

 

 

11.01.2021 
Лекція  2 год. 

          Тема: Трудове право як галузь права України. 

Питання: 

1. Джерела трудового права. Характеристика трудового 

законодавства.  

2.  Трудові правовідносини. 

3.  Суб’єкти трудових правовідносин.  

 

Завдання: 

1. Опрацювати наданий матеріал лекції. 

2. Законспектувати в робочий зошит питання лекції. 

3. З даної теми створити схеми в зошиті. 

 

 



18.01.2021 
Семінар   2 год. 

Тема: Предмет, метод, функції та система трудового права 

 

Питання: 

1. Трудове право, як самостійна галузь права. 

2. Предмет трудового права.  

3. Загальна характеристика та система відносин у трудовому праві.  

4. Трудові правовідносини як основа предмета трудового права.  

5. Поняття і ознаки трудових відносин.  

 
Завдання: 

1. Законспектувати в робочий зошит відповіді на питання 

семінарського заняття. 

2. З даної теми створити схеми в зошиті. 

3. Створити з даної теми словник терминів. 

4. Вирішити задачі ( письмово в зошиті). 

Правові ситуації. 

Завдання 1         

 Смирнов уклав трудову угоду з адміністрацією стадіону «Спартак», за 

якою його бригада зобов’язалася привести в належний порядок футбольне поле, 

Робота тривала 10 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Смирнов 

зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні роботи. 

Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що хоч Смирнов і зазначався в 

договорі бригадиром, однак склад і навіть призвіща членів бригади в договорі не 

було вказано.         Як вирішити спір між Смирновим і адміністрацією стадіону ? 

Яка природа відносин, що виникли ?   

 

 Завдання 2         

 Водій таксі Мельник уклав договір оренди автомашини, на якій працював, 

з адміністрацією таксопарку. Орендну плату він зобов’язався сплачувати у 

твердій сумі, незалежно від виручки. Суд, розглядаючи спір між Мельником і 

таксопарком з приводу оплати праці, керувався нормами трудового права. При 

цьому суд виходив з того, що оренда лише змінила раніше укладений з 

Мельником трудовий договір.         Ваша думка про правильність рішення суду.  

  



Завдання 3         Бригадир Карпів уклав із виробничим кооперативом 

договір, за яким його бригада зобов’язується відремонтувати токарний станок і 

вентиляцію цеху. Вартість роботи оцінена у 8 000 грн. Строк виконання – один 

місяць. Після закінчення роботи кооператив відмовився оплатити всю роботу, 

посилаючись на низьку якість ремонту. Карпів звернувся до суду.         Яким 

законодавством повинен керуватися суд, вирішуючи цей спір ?  

  

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів  

  

1. Трудове право, як самостійна галузь права.  

2. Суспільні відносини, що складають предмет трудового права. 

3. Особливості методу трудового права.  

4. Трудові правовідношення і їх властивості.  

 


