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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

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. Кожній людині, котра реалізує закріплене в статті 43 Конституції 

України право на працю, доводиться стикатися з нормами трудового права. 

Трудове право за своєю суттю є правом захисту інтересів людини праці, 

захист у працівника від експлуатації з боку роботодавця. Держава створює 

умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми 

професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 

відповідно до суспільних потреб. Таким чином, держава гарантує кожному 

право на працю шляхом встановлення рівних можливостей для 

працевлаштування за вільним вибором. Відповідно, громадяни мають змогу 

самі обирати види і тривалість своєї трудової зайнятості та своєю працею 

заробляти на життя. Держава приймає на себе обов’язок забезпечити кожному 

таку можливість. 

Мета вивчення Комплексна юридична професійна підготовка студентів-юристів, що полягає в 

отриманні студентами  теоретичних знань у сфері правового регулювання 

трудових та тісно пов’язаних з ними відносин; набуття практичних навичок 

застосування правових норм, що регламентують ці відносини; формування 

правосвідомості й правової культури у майбутніх юристів. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Набуття студентами ґрунтовних знань щодо основних понять, принципів та 

інститутів трудового права, визначення напрямків правового регулювання 

трудових відносин; набуття навичок роботи з нормативними актами, вміння 

вирішувати практичні ситуації у сфері правового регулювання трудових 

правовідносин. 

Пререквізити Програма курсу враховує набуті студентами знання під час опанування 

положень навчальних курсів: «Теорія держави та права», «Конституційне 

право та процес», «Цивільне та сімейне право», «Адміністративне право», 

«Кримінальне право». 

Результати 

навчання 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

РН15.Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних.  

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 
РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів– 4 

 

Галузь знань: 

08 «Право» Обов’язкова 

 

Модуль – 1 

 

Спеціальність: 

081 «Право» 

 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

Рік підготовки: 

 

Змістових модулів – 2 

 

3-й 3-й 

Загальна кількість годин - 

120 

Семестр 

 

5-й 

 

5-й 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

4 год. 

Самостійна робота 

 

80 год.  

 

108 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

40 год. 54 год. 

Вид контролю: екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

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 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Трудове право як 

галузь у системі права 

України. Джерела трудового 

права. 

12 2 2 - 4 4 12 2   5 5 

Тема 2. Суб’єкти трудового 

права. Трудові 

правовідносини. 

12 2 2 - 4 4 12   - 6 6 

Тема 3. Колективні 

договори та угоди. Правове 

регулювання зайнятості та 

працевлаштування. 

12 2 2 - 4 4 14  2 - 6 6 

Тема 4. Поняття трудового 

договору та порядок його 

укладення. Припинення 

трудового договору. 

12 2 2 - 4 4 12 2  - 5 5 

Тема 5. Робочий час і час 

відпочинку. Оплата праці. 

12 2 2 - 4 4 12   - 6 6 

Тема 6. Трудова 

дисципліна. Дисциплінарна 

та матеріальна 

відповідальність. 

12 2 2 - 4 4 12   - 6 6 

Тема 7. Порядок розгляду 

трудових спорів. Охорона 

праці. 

12 2 2 - 4 4 12 2  - 5 5 

Змістовий модуль 2 

Тема 8. Загальнотеоретичні 

положення права 

соціального забезпечення. 

12 2 2 - 4 4 12  2 - 5 5 

Тема 9. Організаційно-

правові форми соціального 

забезпечення. 

12 2 2 - 4 4 10   - 5 5 

Тема 10. Підстави 

виникнення, зміни та 

припинення правовідносин 

у сфері соціального 

забезпечення. Юридична 

відповідальність у сфері 

соціального забезпечення. 

12 2 2 - 4 4 12 2  - 5 5 

Усього годин 120 20 20 - 40 40 120 8 4 - 54 54 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Ден. Заоч. 
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1 Трудове право як галузь у системі права України. Джерела трудового 

права. 

8 10 

2 Суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини. 8 12 

3 Колективні договори та угоди. Правове регулювання зайнятості та 

працевлаштування. 

8 12 

4 Поняття трудового договору та порядок його укладення. Припинення 

трудового договору. 

8 10 

5 Робочий час і час відпочинку. Оплата праці. 8 12 

6 Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність. 8 12 

7 Порядок розгляду трудових спорів. Охорона праці. 8 10 

8 Загальнотеоретичні положення права соціального забезпечення. 8 10 

9 Організаційно-правові форми соціального забезпечення. 8 10 

10 Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері 

соціального забезпечення. Юридична відповідальність у сфері 

соціального забезпечення. 

8 10 

Усього 80 108 

 

4. Індивідуальні завдання 

Перелік рекомендованих тем для індивідуальних науково (навчально)- дослідних завдань: 

1. Передумови виникнення та особливості становлення трудового права в Україні. 

2. Принципи трудового права в законодавстві інших держав. 

3. Європейський досвід правового регулювання трудових відносин. 

4. Фізична особа – підприємець як роботодавець та найманий працівник. 

5. Колективне трудове право: проблеми його становлення та розвитку в Україні.  

6. Міжнародно-правове регулювання праці. 

7. Досвід європейських країн та України в сфері організації працевлаштування. 

8. Особливості укладення трудового договору з тимчасовими й сезонними працівниками. 

9. Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми. 

10. Порівняльно-правовий аналіз розірвання трудового договору в зарубіжних країнах. 

11. Європейський досвід становлення та розвитку права на відпустку. 

12. Право працівника на оплату праці та його захист. 

13. Співвідношення державного та договірного регулювання оплати праці. 

14. Принципи міжнародного права соціального забезпечення. 

15. Міжнародно-правові акти як джерела та форма права соціального забезпечення. 

16. Колізії в праві соціального забезпечення. 

17. Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення. 

18. Юридичні факти в праві соціального забезпечення. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі й 

полягає в наступному: 

1. Вибіркове усне опитування студентів на заняттях. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5-10 

хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язання 

задач, письмові відповіді на окремі запитання. 
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5. Оцінка активності студента в процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей тощо. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

завдань роботи, оформленої письмово. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 

академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому не 

перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до Стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент складає екзамен у письмовій формі за екзаменаційними 

білетами, що розроблені викладачем, згідно з розробленим 

навчальним відділом розкладом. Письмову роботу кодують та надають 

викладачу на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю, та у разі достатньої кількості з поточним контролем 

ставиться оцінка. Кількість спроб складання іспиту не перевищує 

трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення, базову та допоміжну літературу. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і у інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 
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Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 

балів. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та 

інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

•Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(зокрема, із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 
Модульний  

контроль Підсумковий  

рейтинг Змістовий 

 модуль 1 

Змістовий 

 модуль 2 

Змістовий 

 модуль 3 

20 20 20 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

незараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання до екзамену: 

1. Поняття та принципи трудового права. 

2. Предмет і метод трудового права. 

3. Функції трудового права. 

6. Система трудового права. 

7. Сфера дії норм трудового права. 

8. Поняття та загальна характеристика джерел трудового права. 

9. Міжнародно-правові акти про працю. 

10. Загальна характеристика колективно-договірного регулювання праці. 

11. Сторони та зміст колективного договору. 

12. Поняття та ознаки трудового договору. 

13. Сторони, зміст і форми трудового договору. 

14. Порядок укладення трудового договору. 

15. Строковий трудовий договір. Особливості його укладення. 

16. Контракт як різновид трудового договору. Зміст, форма та сфера його застосування. 
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17. Особливості укладення трудового договору з сезонними та тимчасовими працівниками. 

18. Правове регулювання суміщення та тимчасового заступництва. 

19. Особливості укладення інших видів трудового договору. 

20. Зміна умов трудового договору: поняття, порядок здійснення, правові наслідки. 

21. Переведення на іншу постійну роботу. 

22. Переведення працівників на іншу тимчасову роботу. 

23. Правове регулювання переміщень працівників. 

24. Зміна істотних умов праці: порядок проведення та правові наслідки. 

25. Умови та підстави припинення трудового договору, їх класифікація. 

26. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Його відмінність від припинення 

трудового договору за угодою сторін. 

27. Розірвання трудового договору зі скорочення чисельності або штату працівників. 

28. Розірвання трудового договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі. 

29. Розірвання трудового договору за систематичне невиконання працівником своїх трудових 

обов’язків. 

30. Розірвання трудового договору в разі вчиненя працівником прогулу без поважних причин. 

31. Розірвання трудового договору з працівником за появу на роботі в нетверезому стані, в стані 

наркотичного чи токсичного сп’яніння. 

32. Відсторонення від роботи: підстави та умови. 

33. Поняття та норми тривалості робочого часу. 

34. Види робочого часу. 

35. Поняття та види часу відпочинку. 

36. Правовий режим вихідних, святкових і неробочих днів. 

37. Поняття та види щорічних відпусток і порядок їх надання. 

38. Право працівників на оплату праці та його захист. 

39. Поняття та структура заробітної плати. 

40. Мінімальна заробітна плата: поняття, порядок встановлення та перегляду. 

41. Форми оплати праці. 

42. Дисципліна праці та методи її забезпечення. 

43. Поняття та види заохочень за успіхи в роботі. Правове забезпечення стимулювання праці. 

44. Поняття та підстави дисциплінарної відповідальності. 

45. Загальна дисциплінарна відповідальність за трудовим законодавством. 

46. Спеціальна дисциплінарна відповідальність за трудовим правом. 

47. Поняття, підстави та види матеріальної відповідальності. 

48. Відмінність матеріальної відповідальності за трудовим правом від цивільно – правової 

відповідальності. 

49. Поняття та нормативно-правове регулювання охорони праці. 

50. Поняття, види й причини виникнення трудових спорів. 

51. Поняття, види та сторони колективних трудових спорів. 

52. Відповідальність за порушення законодавства про працю. 

53. Поняття та загальна характеристика права на соціальне забезпечення. 

54. Гарантії права на соціальне забезпечення. 

55. Поняття та загальна характеристика організаційно-правових форм соціального забезпечення. 

56. Поняття й загальна характеристика принципів права соціального забезпечення. 

57. Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст, види. 

58. Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального забезпечення. 

59. Суб`єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення. 

60. Об`єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення. 

61. Строки у праві соціального забезпечення. 

62. Юридична відповідальність у праві соціального забезпечення. 

 

11. Рекомендована література: 
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Ради України. 1995. № 17. Ст. 121.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-

%D0%B2%D1%80#Text 
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Відомості Верховної Ради. 2015. № 49 – 50. Ст. 463.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-
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