
ПЕРЕЛІК 

тем рефератів  

за напрямом підготовки  

12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення 
 

1. Історичні аспекти формування і розвитку галузі трудового права. 

2. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників. 

3. Конституційні засади права людини на працю в Україні. 

4. Тенденції розвитку трудового права в умовах ринкової економіки. 

5. Система трудового права і система трудового законодавства: поняття, 

співвідношення. 

6. Джерела міжнародно-правового регулювання трудових відносин. 

7. Державні гарантії зайнятості населення в умовах ринкової економіки. 

8.Судова практика та її роль у застосуванні трудового законодавства. 

9.Міжнародно-правові підходи до розкриття сутності трудових прав у 

системі прав людини. 

10.Заборона примусової праці й дискримінації - основні принципи 

трудового  права.   

11.Соціально-партнерські відносини по встановленню умов праці: 

суб’єкти, об’єкти; перспективи розвитку в  Україні. 

12.Розмежування трудових правовідносин від цивільних, 

адміністративних, правовідносин  по соціальному забезпеченню. 

13. Поняття і значення трудового договору. Порядок укладення 

трудового договору. 

14.Зміна трудового договору. Переведення на іншу роботу: поняття, 

класифікація переведень. 

15.Загальна характеристика підстав припинення трудового договору, їх 

класифікація. 

16.Колективний договір - одна з форм участі трудового колективу в 

управлінні підприємствами та організаціями. 

17.Правове регулювання ведення переговорів з укладення колективних 

договорів та угод. 

18.  Акти соціального діалогу як джерела трудового права. 

19.Робочий час та його правове регулювання в Україні. 

20.Зарубіжний досвід у регулюванні робочого часу працівників. 

21.Правове регулювання робочого часу молоді в конвенціях МОП. 

22.Судова практика щодо поновлення на роботі звільнених за 

порушення трудової дисципліни. 

        23. Принципи правового регулювання колективних трудових відносин. 

24.Підстава та умови дисциплінарної відповідальності працівників. 

25.Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників. Її 

відмінності від цивільно-правової відповідальності. 

26.Практика відшкодування матеріальної та моральної шкоди 

працівнику в Україні. 



27. Підвідомчість індивідуальних трудових спорів. 

28.Система органів розгляду трудових спорів. Принципи розгляду 

трудових спорів. 

29. Захист прав працівника на оплату праці. 

30. Відповідальність керівника підприємства за порушення трудового 

законодавства. 

31.  Участь Національної служби посередництва і примирення у 

вирішенні колективних трудових спорів. 

32.Право на страйк і його реалізація. 

33. Конвенції МОП як джерела право соціального забезпечення України. 

34. Значення соціального ризику в структурі юридичного факту, що 

зумовлює реалізацію права на соціальне забезпечення. 

35.Система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування:  

загальна характеристика та правове забезпечення. 

36.Недержавне пенсійне страхування як елемент страхової системи 

пенсійного забезпечення. 

37. Організаційно-правові форми соціального захисту від безробіття. 

38. Правові засади участі осіб в недержавному пенсійному страхуванні. 

39.Страховий стаж як юридичний факт у системі соціально-

забезпечувальних правовідносин. 

40. Основні напрямки реформування трудового законодавства. 

41. Особливості правового регулювання трудових правовідносин під час 

дії воєнного стану в Україні 

 

 

 

 


