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            e-mail: v.trigub07@gmail.com 

 телефон: (067)9362321. 

 аудиторія: за розкладом 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; 

тематика). 

Трудове право є основою для засвоєння студентами найважливіших положень 

законодавства України про працю 

Предметом вивчення дисципліни є - система наукових знань про об'єктивні 

властивості трудової діяльності людей (їх внутрішню структуру і логіку розвитку); про 

основні та загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування трудових 

відносин. 

 Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу "Трудове право" 

викладається після засвоєння студентами дисципліни «Основи охорони праці та БЖД» та 

будуть використанні при вивчені наступних дисциплін «Природноресурсне право з 

основами правознавства», «Основи сільськогосподарського використання та аграрної 

економіки», «Правові основи використання грунтово-земельних ресурсів». 

Мета курсу – формування у студентів поглибленого розуміння основних понять і 

категорій трудових правовідносин, вивчення основних принципів та інститутів трудового 

права, напрямів правового регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними відносин, 

набуття навичок роботи з нормативними актами. 

Завдання дисципліни: – засвоєння студентами системи науково-теоретичних і 

практичних знань з трудового права, визначення та розкриття змісту понять, категорій 

трудового права; ознайомлення з основними положеннями трудового права і його 

окремими інститутами; вивчення загальних, специфічних об’єктивних закономірностей 

розвитку трудового права; засвоєння студентами основних нормативних актів, що 

регулюють питання трудових правовідносин в Україні з метою в майбутньому вміти 

застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних 



ситуацій у сфері правового регулювання трудових відносин, у тому числі в професійній 

діяльності. 

 

 Очікувані результати. Студенти повинні: 

знати: 

– поняття трудового права, його предмет, метод, функції, принципи;  

– сферу дії законодавства про працю;  

– джерела трудового права, поняття та особливості трудових правовідносин, їх елементи; 

– поняття, види та порядок укладання трудового договору;  

– сутність та порядок укладення колективних договорів і угод;  

– сутність та особливості правовідносин у сфері працевлаштування та зайнятості; 

– правову природу та правове регулювання робочого часу та часу відпочинку; 

– сутність та елементи оплати праці;  

– сутність, особливості, підстави та заходи матеріальної та дисциплінарної 

відповідальності за трудовим правом;  

– сутність дисципліни праці та внутрішнього трудового розпорядку, їх правове 

регулювання;  

– основи правового регулювання охорони праці, нагляду та контролю за дотриманням 

законодавства про працю та правил з охорони праці; 

вміти:  

– правильно визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці; 

– точно розуміти зміст правової норми; 

– правильно застосовувати нормативний матеріал до конкретних відносин; 

– тлумачити чинне трудове законодавство; 

– надавати проведеній роботі належної форми (письмове рішення, складання документа 

тощо); 

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності 

законодавству. 

 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (28 год.) та практично-семінарських занять (18 год.), 

організації самостійної роботи студентів (44 год.). 

 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практично-

семінарських заняттях, але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета 

студентами денної форми навчання. Під час викладання дисципліни використовуються 

методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); 

практичні (практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, 

самостійна робота студентів).  

 

 Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Предмет, метод, система, джерела, принципи та функції трудового 

права. Трудові правовідносини. Колективні договори та угоди. 

Тема 1. Поняття, функції та система трудового права. Принципи та джерела трудового 

права. 

Тема 2. Трудові правовідносини та їх суб’єкти.   

Тема 3. Колективний договір: поняття та його роль у забезпеченні трудових відносин. 

Тема 4. Поняття, види та порядок укладення трудового договору. 

Тема 5. Припинення трудового договору. 

Змістовний модуль 2. Забезпечення зайнятості та працевлаштування громадян України. 

Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці.  

Тема 6. Правове забезпечення зайнятості та працевлаштування населення. 



Тема 7. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку. 

Тема 8. Оплата праці та юридична відповідальність за трудовим правом. 

Тема 9. Гарантійні та компенсаційні виплати. 

Змістовний модуль 3. Охорона праці. Трудові конфлікти. Відповідальність у трудовому 

праві.  

Тема 10. Правове регулювання охорони праці. 

Тема 11. Трудові конфлікти та порядок їх вирішення. 

Тема 12. Правова організація працевлаштування. 

Тема 13. Матеріальна та дисциплінарна відповідальність у трудовому праві. 

Тема 14. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

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

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

 

Поточний контроль Модульний 

контроль Сума 

балів 
Змістовний 

модуль 1 (Т1-Т5) 

Змістовний 

модуль 2 (Т6-Т9) 

Змістовний 

модуль 3 (Т10-

Т14) 

25 20 25 30 100 

   Т1, Т2 ... Т14 – теми змістовних модулів. 

 

 Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає студент, який виконав 

усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під 

час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 

мінімум для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних, 

практичних занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або 

перескладання МК, за яку отримана незадовільна оцінка. 

 

Самостійна робота студентів. 

Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або 

тем, що потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у 

вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на 

самостійне вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання 

які вимагають від студента систематичну самостійну роботу. 

 

 


