
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
факультет 
Кафедра 

 
Силабус курсу 

" ВП 2 Трудове право" 
 
Обсяг Загальна кількість: кредитів 3; годин - 90; залікових 

модулів - 2; змістовних модулів - 1 
Семестр, Рік I / 4 
Дні, Час, Місце за розкладом занять 
Викладач (і) Труба В.І., к. юрид. н., доцент, професор кафедри 

цивільно-правових дисциплін 
Контактний телефон  
E-mail: truba-v@ukr.net 
Робоче місце кафедра цивільно-правових дисциплін 
Консультації очні консультації:   
 
КОМУНІКАЦІЯ 
 Комунікація зі студентами буде здійснюватися наступним чином: 
            e-mail: 
 телефон: 
 аудиторія: за розкладом 
 
АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика)  

Предмет вивчення дисципліни - 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 наступних дисциплін: «Основи права», 
«Рекреаційнї комплекси світу», «Правове регулювання туристичної діяльності»,  
"Управління регіональним розвитком туризму". 

 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 та проблемами 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.  

 
 Очікувані результати. Студент повинен: 

знати: 
- поняття трудового права, його предмет, метод, функції, принципи;  
- парадигму та методологію пізнання трудового права;  
- джерела трудового права, поняття та особливості трудових правовідносин, їх елементи; 
- поняття, види та порядок укладання трудового договору, поняття, різновиди та порядок 
припинення трудових правовідносин в сфері рекреації і туризму; 
- поняття та сутність колективно-договірних правовідносин, їх елементи; 
- 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; 
- правове регулювання порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); 
основи правового регулювання відносин соціального забезпечення;  
3) на практично-творчому рівні:  
- методику вирішення практичних завдань-казусів у сфері трудових та суміжних 
правовідносин, алгоритми складання процесуальних та процедурних документів у сфері 
трудових правовідносин; 

вміти: 
- розуміти і застосовувати на практиці основні світоглядні ідеї, доктринальні положення 
науки трудового права;  
- відтворювати основні поняття та конструкції трудового права, вирішувати тести, складати 
плани розгорнутих доповідей та аналізувати їх переваги та недоліки, виконувати найпростіші 
індивідуальні завдання; 
- використовувати основну юридичну термінологію в галузі трудового права;  
- аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють норми сучасного трудового права; 
-  розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері рекреації і туризму 
- застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів трудового права, 
самостійно працювати з нормативно-правовими актами, визначати зміст певних фактичних 
відносин у сфері праці; 
- застосовувати та тлумачити чинне законодавство, колективні угоди, колективні договори, 
трудові угоди і трудові контракти;  
- розробляти проекти колективних угод, колективних договорів та інших локальних 
правових актів в тому числі у сфері рекреації та туризму; 
- вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі;  
- ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з 
трудового права із конкретними практичними питаннями регулювання трудових відносин в 
сфері рекреації і туризму, виконувати індивідуальні та колективні навчально-пізнавальні 
завдання проектного характеру. 
 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (20 год.) та практично-семінарських занять (26 
год.), організації самостійної роботи студентів (74 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. Поняття, склад та види трудових правовідносин. Суб’єкти трудового права. 
Тема 3. Поняття та порядок укладення трудового договору. 
Змістовний модуль 2. Забезпечення зайнятості та працевлаштування громадян України. 
Робочий час. Час відпочинку. 
Тема 4. Правове забезпечення зайнятості та працевлаштування населення. 



Тема 5. Робочий час та час відпочинку.  
Змістовний модуль 3. Оплата праці. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві 
Тема 6. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати. 
Тема 7. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. 
Тема 8. Дисципліна праці. Внутрішній трудовий розпорядок. Дисциплінарна 
відповідальність працівників.  
Змістовний модуль 4. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Охорона 
праці 
Тема 9. Охорона праці працівників на виробництві. Нагляд та контроль за додержанням 
законодавства про працю. 
Тема 10. Трудові спори (конфлікти) і порядок їх розв’язання.  
 

Рекомендована література 
Основна нормативна база: 

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради 
УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375. 

3. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.  

4. Про державні нагороди: Закон України від 16.03.2000 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 162. 

5. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490. 

6. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 23. – Ст. 183. 

7. Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон 
України від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46. – Ст. 403. 

8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: 
Закон України  від 02.03.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 13. – Ст. 505.  

9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 28.12. 
2014 р. № 77-VIII // Відомості Верховної Ради – 2015. – № 11. – Ст.75. 

10. Про зайнятість населення: Закон України від 05.072012 р. // Відомості Верховної 
Ради УРСР. – 2013. – № 24. – Ст. 243. 

11. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. // 
Офіційний вісник України. – 2000. – № 17. – Ст. 690.Про оплату праці: Закон України від 
24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.  

12. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 36. 

13. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII  // 
Офіційний вісник України від 18.08.2015 — 2015 р. – № 63. – стор. 33. – стаття 2075. – код 
акту 78051/2015 

14. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні: Закон Української РСР від 
21.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. – Ст. 252.  

15. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку: Закон України від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України.  – 1994. 
– № 4. – Ст. 18.  

16. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 
1994. – № 4. – Ст. 18. 

17. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради 
України.  – 1992. – №  49. – Ст. 668.  



18. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України 
від 03.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227. 

19. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 
р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.  

 
Основна (базова) література 

1. Бойко М. Д. Трудове право України : навч. посібник для студентів ВНЗ. – 3-тє 
вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 391 с.  

2. Дмитренко Ю. П. Трудове прав України: підручник / Ю. П. Дмитренко – К.: 
Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.  

3. Іванов Ю. Ф., Іванова М. В., Кононенко Л. М. Трудове право України: Навч. 
посіб. – К.: ВПЦ АМУ, 2012. – 352 с.   

4. Іншин М. І. Трудове право України : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – 
Харків : Диса плюс, 2014. – 499 с.  

5. Мельник К. Ю. Трудове право України : підручник / К.Ю. Мельник. – Храків : 
Золота миля, 2014. – 479 с.  

6. Прилипко С. М.  Трудове право України : підручник / С. М. Прилипко, О. М. 
Ярошенко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х., 2012. 

7. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар законодавства 
України про працю / 14-те вид., допов. та переробл. – К., Алерта; ЦУЛ, 2011 – 672 с.  

8. Трудове право : підручник / [Жернаков В.В. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Жернакова. – 
Харків : Право, 2013. – 494 с. 

9. Трудове право України : (основи теорії труд. права) / В. В. Бонтлаб та ін.; За заг. 
ред. В. Л. Костюка. – К. : Промінь, 2010. – 279 с.   

10. Трудове право України : Підручник / За ред. П. Д. Пилипенка; підгот.: П. Д. 
Пилипенко та ін. – К. : Ін Юре, 2010. – 532 с.  

11. Трудове право: України в схемах і таблицях : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, О. Є. Костюченко, Д. С. Підкопай. – Х. : ФІНН, 
2010. – 557 с.  
 

Додаткова (допоміжна) література 
1. Александрова Д. Практичні аспекти оформлення праці іноземців в Україні // 

Праця і закон – 2014. – № 1. 
2. Бабкін Д. О. Антикризове управління трудовими ресурсами / Д. О. Бабкін, О.А. 

Нікітіна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць. – 
Харків, 2014. – № 1 (6). – С. 18-21. 

3. Базалійська Н. П. Світовий досвід управління трудовою діяльністю персоналу в 
країнах з розвиненою ринковою економікою // Інноваційна економіка : науково-виробничий 
журнал. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 138-142.  

4. Блуашвілі Н. Захист трудових прав працівників при банкрутстві підприємства // 
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 
232-240.  

5. Бондарчук С. Праця неповнолітніх // Праця і закон. – 2013. –  № 1.  
6. Вавженчук С. Правовий статус працівника як суб"єкта охорони трудових 

правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний 
юридичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (233). – С. 16-19. 

7. Венедіктов С. В. Щодо сучасного стану реформування трудового законодавства в 
Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки. – Київ, 
2014. – Вип. 63. – С. 145-150.  

8. Ганіч Л. В. Формування сучасної системи управління трудовим потенціалом в 
Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць. – Одеса, 2014. 
– № 1 (52). – С. 8-12. 



9. Гапон О. Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до 
законодавства Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. – Дніпропетровськ, 
2015. – 226 л. 

10. Горіна Г., Панич О. Обмеження щодо роботи за сумісництвом // Праця і закон – 
2014. – № 1. 

11. Гура А. О. Зовнішня трудова міграція в Україні: сучасні тенденції та наслідки // 
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 
Сковороди. – Харків, 2014. – С. 185-192. – (Економіка ; вип. 14). 

12. Донець М. Праця іноземців // Праця і закон – 2014. – № 2. 
13. Дощенко А. В. Розвиток дистанційної зайнятості як складова трансформації 
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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 
Змістовий модуль № 1-2 Змістовий модуль № 3-4 

Модульний 
контроль 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

20 100 

   Т1, Т2 ... Т10 – 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. 


