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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

      Навчальна дисципліна «Трудове право» є однією з важливих курсів  навчальної  

програми по підготовці бакалаврів за спеціальністю 081 «Право».  

            Трудове право є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, основою для 

засвоєння студентами найважливіших положень законодавства України про працю. 

Вивчення й аналіз сучасного трудового законодавства, що регулює формування ринку праці, 

організацію і застосування праці найманих працівників є важливою складовою частиною 

розвитку сучасної правової держави. 

             Усе зазначене вимагає від кожного студента сумлінного вивчення новітніх норм 

трудового законодавства, практики його застосування, а також досягнень науки 

національного трудового права в поєднанні з досвідом міжнародно-правового регулювання 

праці. 
           Саме це визначає актуальність вивчення дисципліни «Трудове право» на другому курсі 

юридичного факультету ПВНЗ «Буковинський університет» (бакалавр). 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Метою вивчення навчальної дисципліни «Трудове право» є забезпечення отримання і 

засвоєння студентами фундаментальних знань в області теорії трудового права та трудового 

законодавства. 

Курс трудового права має на меті розв’язання насамперед двох основних задач. По-

перше, за допомогою курсу студент повинен засвоїти зміст правових інститутів, об'єктивні 

закономірності їх становлення і розвитку, а також суть правових категорій, передбачених 

трудовим законодавством. По-друге, вивчення курсу трудового права не можна обмежувати 

засвоєнням лише теоретичних положень даного права, необхідно набути навички 

практичного використання його норм стосовно до конкретних життєвих ситуацій. Цьому 

сприятиме ознайомлення із практикою правозастосування судових та інших органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

 

Основними завданнями навчального курсу є: 

1. знати коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом;   

             2. характеризувати суб’єктів трудових правовідносин та нормативну-правову базу 

забезпечення правових відносин; 

             3. підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин; 

4. застосовувати теоретичні знання та нормативно-правову базу з цивільного  

права для врегулювання трудових правовідносин; 

5. аналізувати закономірності та тенденції розвитку трудового права; 

6. здійснювати організаційно-правове забезпечення діяльності господарюючих  

суб’єктів; 

7. професійно захищати законні права та інтереси різних суб’єктів трудових  

правовідносин. 

 

3. Пререквізити.  

Вивчення студентами основних правових інститутів курсу «Трудове право» має 

ґрунтуватися на вже одержаних знаннях у першу чергу з теорії держави і права, цивільного 

права, адміністративного права та інших галузей права, що вивчаються на попередніх 

курсах. 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 

у термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні 

 

 



    Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної 

правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових 

доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

А) Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати 

інформацію з різних джерел.  

Б) Фахові компетентності спеціальності: 

 ФК3. Здатність здійснювати професійну діяльність відповідно до чинних нормативно-  

 правових актів та морально-етичних норм поведінки. 

 ФК13. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового   

 регулювання. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обгрунтовувати  

 правові позиції. 

 ФК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту 

 прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання   

 норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

 ОТРИМУЮТЬСЯ НАСТУПНІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв`язання. 

ПРН 4.Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів. 

ПРН 6. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування. 

ПРН 9 Самостійно визначати ті обставини, у з`ясуванні яких потрібна допомога, і діяти  

відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПРН 14 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

ПРН 16 Надавати консультацію щодо можливих засобів захисту прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях. 

 
5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Загальна інформація 
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Заочна 2 3-4         екзамен 

 

 

 

 



5.2. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять: Змістовий модуль 1 

Загальні положення трудового права України 

Тема 1. Поняття, предмет, метод та система  

трудового права.  

      2 

 

2 

 

 

 

 8 

 

      

Тема 2. Основні принципи трудового права.  2    8       

Тема 3. Джерела трудового права.  2 2   8       

Тема 4. Суб'єкти трудового права.  2 2   8       

Тема 5. Трудові правовідносини.  2 2   8       

Тема 6. Колективні договори і угоди.  4 4   8       

Тема 7. Правове регулювання зайнятості та 

працевлаштування. 

 4 4   8       

Разом за ЗМ1  18 16   56       

Теми лекційних занять: Змістовий модуль 2 

Правове регулювання трудових правовідносин 

Тема 8. Трудовий договір. Зміна умов трудового договору. 
Припинення трудового договору. 

 

 4 4   8       

Тема 9. Правове регулювання робочого часу.  4 4   8       

Тема 10. Правове регулювання часу відпочинку.  4 4   8       

Тема 11. Заробітна плата.  4 4   8       

Тема 12. Трудова дисциплін та дисциплінарна 

відповідальність. 

 4 4   8       

Тема 13. Матеріальна відповідальність.  2 

 

2 

 

 

 

 8 

 

      

Тема 14. Охорона праці.  2 2   8       

Тема 15. Трудові конфлікти та порядок їх вирішення.  4 4   8       

Разом за ЗМ2  28 

 

28  

 

 

 

64 

 

      

             

 

Усього разом: 210 годин  

 46 44   120       

 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема: «Поняття, предмет, метод та система трудового права». 

1. Історичні витоки та становлення трудового права. 

2. Сучасний стан та перспективи розвитку трудового права. 

3. Роль праці та трудового права в житті суспільства. 

4. Елементи поняття трудового права.                                                                                           

5. Метод правового регулювання трудових відносин. 

6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права. 

 

            8 

2.  Тема: «Основні принципи трудового права». 

1. Основні принципи міжнародно-правового регулювання праці. 

2. Основні принципи трудового права України. 

3. Принципи трудового права у законодавстві інших держав. 

 

8 

3.  Тема: «Джерела трудового права». 

1. Конституція України як основне джерело трудового права. 

2. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти. 

3. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. 

4. Локальні правові норми. 

5. Міжнародні правові акти про працю. 

8 

4.  Тема: «Суб'єкти трудового права». 

1. Поняття суб’єктів трудового права. 

2. Основні елементи змісту статусу суб’єктів трудового права. 

3. Класифікація суб’єктів трудового права. 

4. Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права. 

5.Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як 

суб’єкт трудового права. 

6. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. 

7. Професійні спілки як суб’єкт трудового права. 

8. Державні органи як суб’єкт трудового права. 

9. Правовий статус організацій роботодавців. 

 

8 

5.  Тема: «Трудові правовідносини». 

1. Риси, якими характеризуються трудові правовідносини. 

2. Умови виникнення трудових правовідносин. 

3. Підстави виникнення трудових правовідносин. 

4. Зміст трудових правовідносин. 

5. Правовідносини по забезпеченню зайнятості та працевлаштування. 

6. Організаційно-управлінські відносини. 

7. Правовідносини по нагляду і контролю за охороною праці і за дотриманням 

трудового законодавства. 

8. Правовідносини по професійні підготовці кадрів безпосередньо на виробництві. 

 

8 

6.  Тема: «Колективні договори і угоди». 

1. Поняття колективного договору та його роль у забезпеченні трудових відносин. 

2. Сторони колективного договору та сфера його укладення. 

3. Зміст і структура колективного договору.                                                    

4. Чинність колективного договору в часі і просторі.                                 

5. Порядок укладення і підписання колективного договору.                          

6. Контроль за виконанням колективного договору та відповідальність за його   

порушення  і невиконання.  

 

8 

7.  Тема: «Правове регулювання зайнятості та працевлаштування». 

1. Державна політика зайнятості населення. 

2. Правове регулювання працевлаштування громадян України. 

3. Міжнародні правові акти про зайнятість. 

8 



4. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні. 

5. Поняття працевлаштування. 

6. Правові форми працевлаштування. 

7. Державна служба зайнятості. 

8. Поняття безробітного і його правове становище. 

 

8. Тема: «Трудовий договір. Зміна умов трудового договору. Припинення 

трудового договору». 
1. Історія виникнення в Україні поняття трудового договору. 

2. Сторони трудового договору. 

3. Форма та зміст трудового договору. 

4. Види трудового договору. 

5. Зміна умов трудового договору. 

6. Припинення дії трудового договору. 

7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу. 

9. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб. 

10. Порядок звільнення з роботи.  

11. Відсторонення працівника від роботи. 

 

8 

9. Тема: «Правове регулювання робочого часу». 
1. Поняття робочого часу. 

2. Види робочого часу. 

3. Режим робочого часу. 
4. Облік робочого часу.  

5. Поняття надурочних робіт. 

6. Порядок застосування надурочних робіт. 

7. Чергування. 

 

8 

10. Тема: «Правове регулювання часу відпочинку». 
1. Поняття часу відпочинку. 

2. Види часу відпочинку. 

3. Поняття відпусток. 
4. Види відпусток. 

5. Порядок надання щорічних основних відпусток 

6. Порядок надання щорічних додаткових відпусток. 

7. Порядок надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням.  

8. Порядок надання творчих відпусток. 

9. Порядок надання соціальних відпусток. 

10. Порядок надання відпустки без збереження заробітної плати. 

8 

11. Тема: «Заробітна плата». 

1. Поняття та правове регулювання заробітної плати. 

2. Нормування праці. 

3. Тарифна система оплати праці. 

4. Система оплати праці. 

5. Порядок виплати заробітної плати. 

 

8 

12. 

 

 

 

 

 

Тема: «Трудова дисциплін та дисциплінарна відповідальність». 

1. Поняття трудової дисципліни. 

2. Методи  забезпечення трудової дисципліни. 

3. Внутрішній трудовий розпорядок. 

4. Заохочення за успіхи в роботі. 

5. Дисциплінарна відповідальність у трудових правовідносинах. 

6. Види дисциплінарних стягнень. 

7. Порядок  застосування дисциплінарних стягнень. 

 

8 

 

 

 

 

 



13. Тема: «Матеріальна відповідальність». 

1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом. 

2. Підстави матеріальної відповідальності. 

3. Умови матеріальної відповідальності. 

4. Види матеріальної відповідальності. 

5. Порядок визначення розміру шкоди. 

6. Порядок відшкодування шкоди. 

 

8 

14.  Тема: «Охорона праці». 
1. Поняття охорони праці та її правове забезпечення. 

2. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці. 

3. Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, що працюють у важких і 

шкідливих умовах. 

4. Спеціальні гарантії прав на охорону праці жінок. 

5. Спеціальні гарантії прав на охорону праці вагітних жінок. 

6. Спеціальні гарантії прав на охорону праці неповнолітніх. 

7. Спеціальні гарантії прав на охорону праці  осіб з пониженою працездатністю. 

8. Організація охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях. 

9. Облік і розслідування нещасних випадків на підприємствах, установах, 

організаціях. 

8 

15. Тема: «Трудові конфлікти та порядок їх вирішення». 

1. Поняття трудових спорів. 

2. Кваліфікація трудових спорів. 

3. Причини виникнення трудових спорів. 

4. Приводи виникнення трудових спорів. 

5. Індивідуальні трудові спори. 

6. Колективні трудові спори. 

8 

 
Разом : 120 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ: 
1. Предмет трудового права України. 

2. Джерела трудового права України. 

3. Система трудового права. Система трудового законодавства України. 

4. Тенденції розвитку трудового права в умовах карантину. 

5. Принципи трудового права України. 

6. Поняття і види суб’єктів трудового права та їх правового статусу. 

7. Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права. 

8. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права 

України. 

9. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України. 
10. Профспілкові органи як суб’єкт трудового права України. 

11. Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері застосування найманої праці. 

12. Обмеження права на працю в умовах карантину. 

13. Нормативно-правові акти судової влади як джерело трудового права.   

14. Трудове правовідношення: поняття, особливості, структура. 

15. Зміст трудового правовідношення. Умови та підстави виникнення трудових правовідносин. 

16. Значення локальних правових норм в регулюванні трудових правовідносин. 

17. «Трудові відносини» у розумінні чинного законодавства про працю України. 

18. Право працівника на достовірну інформацію під час здійснення трудової діяльності: випадки порушення та 
способи захисту. 

19. Дитяча праця: міжнародні стандарти в українських реаліях. 

20. Працевлаштування молоді та неповнолітніх за законодавством України та країн ЄС. 

21. Праця жінок за чинним законодавством про працю України та проектом Трудового кодексу України. 

22. Право на працю штрейкбрехерів. 

23. Працевлаштування осіб з інвалідністю. 

24. Особливості регулювання праці осіб, які поєднують роботу з навчанням. 



25. Правове регулювання праці іноземців в Україні. 

26.Мiжнародно-правове регулювання трудової мiграцiї за чинним законодавством про працю України та 

законодавством країн ЄС. 

27. Особливості правового статусу працівника-мігранта громадянина України (на прикладах країн ЄС). 

28. Поняття безробітного та його правове становище в сучасних умовах України. 

29. Допомога по частковому безробіттю на період карантину: процедура надання та отримання. 
30. Правовий статус працівника та роботодавця за чинним законодавством України та проектом Трудового 

кодексу України. 

31. Трудовий договір на виконання сезонних робіт та з тимчасовими працівниками: укладення та припинення за 

законодавством України та країн ЄС. 

32. Трудовий договір з державними службовцями. 

33. Особливості оформлення трудового договору в порядку переведення з іншого підприємства. Додаткові 

гарантії працівнику, що переводиться. 

34. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу. 

35. Незаконність умов трудового договору, що погіршують правове становище працівника. Трудовий контракт 

як область допустимого відступу від цього принципу. 

36. Правовий режим трудового контракту з керівником підприємства. 

37. «Місце роботи» та «робоче місце» працівника як умови трудового договору. 
38. Безпека праці як умова трудового договору. 

39. Охорона праці як правова форма забезпечення здорових і безпечних умов праці. 

40. Техніка безпеки під час дистанційної роботи: проблематика дотримання та відповідальності. 

41. Відносини нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства як складова предмету трудового 

права. 

42. Поняття і сторони колективного договору. 

43. Колективний договір як джерело трудового права. 

44. Правові засади укладення та виконання колективного договору. 

45. Сторони і зміст колективних угод. 

46. Поняття і форми зайнятості за трудовим правом. 

47. Правова організація працевлаштування громадян. 
48. Відповідальність роботодавця за порушення трудового законодавства в області безпеки та охорони праці. 

50. Правове регулювання роботи за сумісництвом працівників та фізичних осіб-роботодавців. 

51. Правове регулювання гнучкого режиму робочого часу та дистанційного (надомного) формату роботи. 

52. «Надомна праця», «віддалена (дистанційна) робота» та «телеробота»: порівняльна характеристика за 

чинним законодавством про працю України та законодавством країн Європейського Союзу.  

53.  «Суспільно корисні роботи», «громадські роботи» та «виправні роботи» з точки зору законодавства про 

працю України. 

54. Робочий час і час відпочинку в Україні та країнах ЄС (порівняльна характеристика). 

55. Типові форми зайнятості (повна, неповна, часткова, самозайнятість, первинна, вторинна): порівняльна 

характеристика. 

56. Правове регулювання відсторонення від роботи працівника (за ініціативою роботодавця та державного 
органу, зі збереженням заробітної плати та без). 

57. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин. 

58. Зміст трудового договору. 

59. Загальний порядок укладення трудового договору. 

60. Правовий статус припинення трудового договору за законодавством України. 

61. Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін. 

62. Випадки порушення трудових прав громадян у разі додаткових підстав припинення трудового договору з 

ініціативи роботодавця та способи їх захисту. 

63. Поняття і види трудових відпусток за чинним законодавством про працю України та проектом Трудового 

кодексу України. 

64. Соціальні відпустки за законодавством України та країн ЄС. 

65. Дисциплінарна відповідальність працівників під час карантину з точки зору законодавства про працю 
України. 

66. Матеріальна відповідальність працівників за чинним законодавством про працю України та проектом 

Трудового кодексу України. 

67. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, завдану працівнику за чинним законодавством про 

працю України та проектом Трудового кодексу України. 

68. Відповідальність роботодавця за порушення умов трудових договорів і колективних договорів та угод. 

69. Система оплати праці, мінімальна заробітна плата та погодинна оплата: переваги та недоліки. 

70. Медіація як альтернатива вирішення трудових суперечок. 

71. Право на індивідуальний та колективний трудовий страйк та умови його реалізації в Україні. 

72. Самозахист працівника в умовах дистанційної роботи на період карантину за чинним законодавством про 

працю України. 
73. Колективний самозахист порушених трудових прав та його різновиди (пікет, бойкот, саботаж, страйк): 

міжнародний досвід та українські реалії. 



74. Правове регулювання охорони праці за законодавством України. 

75. Правове регулювання праці неповнолітніх. Охорона праці неповнолітніх. 

76. Охорона праці осіб зі зниженою працездатністю: проблема теорії та практики. 

77. Охорона праці жінок: міжнародний досвід та українські реалії. 

78. Розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві. 

79. Поняття та види трудових спорів. 
80. Трудові суди та доцільність їх створення в Україні (на прикладі країн ЄС). 

81. Індивідуальні трудові спори та порядок їх розгляду: законодавство та судова практика України. 

82. Колективні трудові спори (конфлікти) та порядок їх розгляду: законодавство та судова практика України. 

83. Гарантії для працівників при звільненні з роботи за ініціативою роботодавця. 

84. Правове регулювання звільнення працівника за систематичне невиконання ним своїх трудових обов’язків. 

85. Правове регулювання звільнення працівника за прогул. 

86. Відповідальність працівника за невиконання вимог законодавства щодо охорони праці. 

87. Розірвання трудового договору у зв’язку із виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі. 

88. Правове регулювання звільнення працівника за появу на роботі в нетверезому стані. 

89. Колективні переговори як форма соціального партнерства. 

90. Профспілкові органи як суб’єкти трудових відносин; проблемні питання щодо захисту трудових прав 
працівників в їх діяльності. 

91. «Одинока матір (одинокий батько)» та «самотня матір (самотній батько)» як суб’єкти трудових відносин з 

точки зору чинного законодавства про працю України. 

92. Законодавче регулювання залучення до чергувань окремих категорій працівників в умовах карантину. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, модульні контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  модульні контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

      Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість балів 

(екзамен) 
    Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 100 Т1, Т2, Т3, Т4 Т5, Т6, Т7 Т8, Т9 Т10, Т11, Т12 Т13, Т14, Т15 

18 17 11 12 12 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість балів Сумарна  

к-ть балів 

Т1, Т2 ... Т14, Т15 – теми змістових модулів. 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен Залік 

90-100 A відмінно Відмінно 

82-89 B 
Добре Добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно Незадовільно 

1-34 F 



7. Рекомендована література 

Основна: 

1. Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права України в умовах євроінтеграції: 

актуальні проблеми теорії та практики. Харків: Константа, 2018. 392 с. 36  

2. Венедіктов В. С. Сучасні проблеми трудового права України : навч. посіб. для 

магістрів та аспірантів (напрям підготовки 081 «Право»). Харків : Право, 2018. 294 с.  

3. Іванов Ю. Ф. Трудове право України: навч. посіб. Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова ; Нац. 

акад. внутр. справ. Київ : Алерта : Правова єдність, 2016. 222 с.  

4. Костюченко О. Є. Реалізація соціального призначення трудового права в Україні : 

монографія. Харків : Право, 2018. 392 с.  

5. Прилипко С. М. Трудове право: посіб. для підгот. до держ. іспиту / С. М. Прилипко, 

О. М. Ярошенко. Харків : Право, 2017. 194 с.  

6. Середа О. Г. Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах 

інтеграції України до Європейського Союзу: теорія та практика: монографія. Харків : Право, 

2018. 472 с.  

7. Трудове право : підручник. О. М. Ярошенко, С. М. Прилипко, А. М. Слюсар та ін. ; 

за заг. ред. О. М. Ярошенка. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2017. 560 с.  

8. Трудове право України підручник. За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. 

Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 472 

с.  

9. Трудове право України : підручник. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр 

проблем імплементації європ. соц. права, Нац. ун-т «КиєвоМогилян. акад.», Нац. ун-т 

«Остроз. акад.» ; за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка. - 2-ге вид., стер. Київ : Юрінком 

Інтер : Буква Закону, 2018. 593 с.  

10. Кучера В. О. Трудове право України: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 

564 с.  
 

Допоміжна: 

1. Бесчасний В. М., Клемпарський М. М., Назимко О. В. Нариси з міжнародного та 

зарубіжного трудового права. Харків : Право, 2017. 176 с.  

2. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 11 : Трудове право. Редкол.: 

С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін. ; Нац. акад. прав. 

наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. Харків :Право, 2018. 648 с.  

3. Величко Л. Ю. Вплив євроінтеграційних процесів на сферу дії трудового права 
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