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1. Коротка анотація до навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань про суспільні відносини, 

що виникають між суб’єктами у зв’язку із застосуванням найманої праці, та інші відносини, 

що тісно пов'язані з трудовими, які відображають основні концепції науки трудового права, а 

також тенденції розвитку досліджень у зазначеній сфері в Україні та на міжнародному рівні. 

Трудова діяльність виступає засобом створення матеріальних потреб, які забезпечують 

життєдіяльність, а значить, існування людини. 

Формами навчання є лекції (відеолекції), практичні та семінарські заняття (аудиторно 

або в режимі он-лайн, з використанням відео-конференції, за допомогою Skype, Zoom, інших 

освітніх веб-технологій, інтерактивних електронних курсів, блогів, чатів, форумів та ін.). 

Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є такі: міжнародно-правові 

стандарти прав людини у сфері застосування найманої праці; конституційні засади права на 

працю; трудове право як складова частина системи права України; поняття трудового права, 

предмет трудового права, метод трудового права, функції трудового права; актуальні 

питання сфери дії норм трудового права; відмежування трудового права від суміжних 

галузей права: цивільного, адміністративного, права соціального захисту; проблема 

імплементації принципів міжнародного трудового права у трудове право України; актуальні 

питання трудових правовідносин, їх складу, змісту та загальна характеристика; індивідуальні 

та колективні трудові правовідносини;  підстави виникнення трудових правовідносин; 

правовий статус суб’єктів трудового права: суб’єктивні права та юридичні обов’язки, 

відповідальність суб’єктів трудового права; фізична особа як суб’єкт трудового права; 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб’єкт 

трудового права; трудовий колектив як суб’єкт трудового права; повноваження трудових 

колективів; поняття колективного договору та його юридична природа; сторони 

колективного договору; система прав та державних гарантій у сфері зайнятості; соціальне 

страхування на випадок безробіття; основні напрями реалізації державної політики у сфері 

зайнятості в Україні; відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових 

договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.); нормативи 

робочого часу; види робочого часу; нормальна тривалість робочого часу; скорочений 

робочий час: поняття та підстави встановлення; неповний робочий час, його відмінність від 

скороченого робочого часу; режим робочого часу; порядок встановлення режиму робочого 

часу; види режимів робочого часу; елементи режиму робочого часу; співвідношення понять 

«оплата праці», «заробітна плата», «винагорода за працю»; поняття і ознаки заробітної 

плати; основна та додаткова заробітна плата; правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку; види матеріальної відповідальності; норми і правила з охорони праці; поняття 

нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства; поняття, види і причини 

виникнення трудових спорів; проблеми адаптації національного трудового законодавства до 

міжнародних стандартів за умов глобалізації; співвідношення міжнародного та 

національного трудового права. 

 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Проблеми регулювання трудових 

правовідносин»  полягає у наданні здобувачам цілісної системи теоретичних знань у сфері 

трудових правовідносин, що має розглядатися як умова становлення професійної культури 

досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами вищої освіти природи і суті 

трудових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів із 

всебічним знанням трудового права, здатності застосовувати такі знання при розв’язанні 

комплексних проблем у сфері трудового права при здійсненні професійної та (або) 

дослідницько-інноваційної діяльності, а також усвідомлення важливості вдосконалення норм 
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трудового права та в подальшому вироблення наукових підходів у зазначеній сфері та 

власної моделі правового регулювання трудових правовідносин. 

 

Основними цілями вивчення дисципліни «Проблеми регулювання трудових 

правовідносин» є формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних та 

практичних знань, ознайомлення з основними актуальними питаннями чинного трудового 

законодавства України, формування уміння користуватися відповідними нормативними актами, 

розкриття змісту основних категорій та інститутів, вироблення уміння вирішувати конкретні 

практичні питання, пов’язані із застосуванням норм трудового права. 

 

3. Формат навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна проводиться в очній (offline) та змішаній (blended) формах 

відповідно до структури освітнього процесу, тематичного плану та розкладу занять. 

 

4. Результати навчання 
Результати вивчення дисципліни деталізують програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України, що забезпечує здобувачам 

вищої освіти набуття необхідних компетентностей. 

 

Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі 

спеціальності 081 «Право» 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері права 

Загальні 

компетентності 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні.  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства 

права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, 

у ситуаціях правової невизначеності.  

ФК5. Здатність використовувати сучасні правові 

доктрини та принципи у правотворчості та в процесі 

застосовування інститутів публічного і приватного права, а 

також кримінальної юстиції.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК7. Здатність застосовувати знання та розуміння 

основних засад (принципів) та процедур судочинства в 

Україні.  

ФК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові 

інструменти альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення правових спорів.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального 
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тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у 

сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер 

оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти 

нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну 

обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх 

впливу на відповідні суспільні відносини.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, 

обґрунтованості та вмотивованості. 

 

Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 081 

«Право» повинні продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими 

цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати 

варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та 

практичної діяльності.  

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 

правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

 

5. Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 8 год. 

семінарські заняття / практичні  12/10 год. 

самостійна робота 60 год.  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Рік викладання Семестр спеціальність 

рік навчання 

здобувачів 

вищої освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2021-2022 

 

2 Право І вибірковий (В) 
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7. Пререквізити: 

юридична компаративістика; право Європейського Союзу; правові інструменти 

альтернативного вирішення спорів; приватне право: практика тлумачення і 

правозастосування. 

 

Постреквізити: 

застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

нормотворча діяльність; особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; сучасні 

аспекти цивільно-правової відповідальності; сучасні аспекти цивільного права та процесу; 

актуальні проблеми міжнародного приватного права. 

 

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання.  

З боку здобувачів вищої освіти: наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в мережі 

Internet. 

З боку науково-педагогічних 

працівників та навчального закладу: 

наявні технічні та комп’ютерні 

пристрої з можливістю роботи в мережі 

Internet, використання доступних освітніх он-

лайн платформ, відповідне навчально-

методичне забезпечення (навчальна та 

робоча програма навчальної дисципліни 

«Проблеми регулювання трудових 

правовідносин», плани-конспекти 

проведення занять, методичні розробки 

організації самостійної та роботи здобувачів 

вищої освіти, тестові завдання для 

проведення поточного та підсумкового 

контролю засвоєння теоретичних знань, 

тощо. 

 

9. Політики курсу. 

Досягається за допомогою наступних складових: 

1) здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів академічної 

доброчесності;  

2) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

3) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; 

5) засвоєння тем пропущених лекційних занять здійснюється шляхом відпрацювання 

здобувачем вищої освіти (співбесіда, реферат, презентація, доповідь тощо). Пропущені 

практичні та (або) семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, та незадовільні 

оцінки здобувач вищої освіти відпрацьовує науково-педагогічному працівникові згідно з 

графіком консультацій до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у 

журналі групи. 
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10. Схема навчальної дисципліни 
Тема заняття,  кількість годин 

план заняття, тези 

Вид 

навчальног

о заняття 

Необхідне 

обладнання 

Ресурси 

в 

інтернеті
, 

літерату

ра 

Права та обов’язки 

здобувачів під час 

проведення 
навчального 

заняття 

 

Перелік необхідних 

завдань, які мають 

виконати здобувачі на 
занятті 

Бал 

(оцін

ки) 
 

П
р

и
м

іт
к
и

 

Тема 1. Становлення та 

розвиток трудового права в 

Україні (8 год.) 
 

Трудове право як складова 
частина системи права 

України. Поняття трудового 

права. Предмет трудового 
права. Метод трудового права. 

Функції трудового права.  

Актуальні питання сфери дії 
норм трудового права. 

Відмежування трудового права 

від суміжних галузей права: 
цивільного, адміністративного, 

права соціального захисту. 

Система трудового права як 
галузі права. Система 

трудового законодавства. 

Система науки трудового 
права. Система навчальної 

дисципліни «Трудове право». 

Поняття принципів трудового 
права. Проблема імплементації 

принципів міжнародного 

трудового права у трудове 
право України. 

Види принципів трудового 

права: обмеження сфери 
правового регулювання 

відносинами найманої праці; 

оптимального поєднання 
централізованого і локального 

правового регулювання; 
соціального партнерства і 

договірного встановлення умов 

праці; єдності і диференціації 
правового регулювання 

трудових відносин; визнання 

незаконними умов договорів 
про працю, які погіршують 

становище працівників. 

Сучасна система джерел 
трудового права, їх 

особливості. Загальна 

характеристика найбільш 
важливих джерел трудового 

права.  

Конституція України як 
основне джерело трудового 

права. Кодекс законів про 

працю України. Система 
законів, що регулюють 

соціально-трудові відносини.  

План: 

1. Право на працю як 

одне з фундаментальних прав 

людини. 
2. Особливості поняття 

трудового права. 

3. Метод трудового 

права. 

4. Основні функції 

трудового права. 
5. Проблемні питання 

відмежування трудового права 

від інших галузей права. 

Лекція (2 

год.), 
семінарськ

е заняття 

(2 год.),  
самостійна 

робота (4 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau
.kiev.ua/z

agalnoak

ademichn
i-

kafedri/k

afedra-
civilnogo

-prava-i-

procesu.h
tml * 

Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни 

поважати гідність, 

права, свободи та 
законні інтереси 

всіх учасників 

освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 
до семінарського заняття. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо підійде 

до вивчення 

рекомендованих джерел, 
надасть їм критичний 

аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з практики. 

До семінарського заняття 

здобувач повинен 
підготувати короткі 

виступи з кожного 

контрольного питання 
теми.  

5  

Тема 2. Суб’єкти трудового 

права: сучасний стан 

правового регулювання (6 

Практичне 

заняття (2 

год.), 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau

.kiev.ua/z

Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до семінарського заняття. 

5  



7 

 
год.) 

Актуальні питання трудових 
правовідносин, їх складу, 

змісту та загальна 

характеристика. Індивідуальні 
та колективні трудові 

правовідносини. Підстави 

виникнення трудових 
правовідносин. 

Підстави виникнення трудових 

правовідносин. Зміна та 
припинення трудових 

правовідносин. 

Правовідносини, тісно 
пов’язані з трудовими. 

Поняття і класифікація 

суб’єктів трудового права. 
Правовий статус суб’єктів 

трудового права: суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки, 
відповідальність суб’єктів 

трудового права. 

Працівник як суб’єкт 
трудового права. Фізична 

особа як суб’єкт трудового 

права. Власник підприємства, 
установи, організації або 

уповноважений ним орган як 

суб’єкт трудового права.  
Трудовий колектив як суб’єкт 

трудового права. 

Повноваження трудових 
колективів. Механізм 

здійснення повноважень і 

самоврядування трудового 

колективу. 

Виборний орган первинної 

профспілкової організації на 
підприємстві, установі, 

організації як суб’єкт 

трудового права. Загальна 
характеристика правового 

статусу профспілок у сфері 

праці.  
Органи нагляду та контролю за 

дотриманням законодавства 

про працю, як суб’єкти 
трудового права.  

самостійна 

робота (4 
год.) 

agalnoak

ademichn
i-

kafedri/k

afedra-
civilnogo

-prava-i-

procesu.h
tml * 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни 

поважати гідність, 

права, свободи та 
законні інтереси 

всіх учасників 

освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо підійде 

до вивчення 

рекомендованих джерел, 
надасть їм критичний 

аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з практики. 

До семінарського заняття 

здобувач повинен 
підготувати короткі 

виступи з кожного 

контрольного питання 
теми.  

Тема 3. Особливості 

колективно-договірного 

регулювання у сфері праці (6 

год.) 

Законодавство про колективні 
договори та угоди. Поняття 

колективного договору та його 

юридична природа. Сторони 
колективного договору. Право 

на ведення переговорів та 

укладення колективних 
договорів, угод. Зміст 

колективного договору. 

Співвідношення законодавства 
і колективного договору, 

угоди. Сфера дії колективного 

договору. 
Поняття угоди та її види. 

Генеральна угода, галузеві та 

регіональні угоди, їх сторони і 
зміст. 

Порядок ведення колективних 

переговорів та вирішення 
розбіжностей. Обов'язки сторін 

щодо участі в переговорах і 

надання необхідної інформації. 
Гарантії та компенсації на 

період переговорів. Порядок 
вирішення розбіжностей під 

час ведення колективних 

семінарськ

е заняття 
(2 год.), 

самостійна 

робота (4 
год.) 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau
.kiev.ua/z

agalnoak

ademichn
i-

kafedri/k

afedra-
civilnogo

-prava-i-

procesu.h
tml * 

Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни 

поважати гідність, 

права, свободи та 
законні інтереси 

всіх учасників 

освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Підготуватися до 

семінарського заняття. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо підійде 
до вивчення 

рекомендованих джерел, 

дасть їм критичний 
аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з практики. 
До семінарського заняття 

здобувач повинен 

підготувати короткі 
виступи з кожного 

контрольного питання 

теми.  

5  
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переговорів. Відповідальність 

за ухилення від участі в 
переговорах. 

Обговорення, підписання 

колективного договору і строк 
його дії. Контроль за 

виконанням колективного 

договору та відповідальність за 
порушення і невиконання 

колективного договору. 

 

План:  

1. Особливості поняття 

колективного договору. 
2. Актуальні питання 

поняття та сфери укладання 

колективних угод. 
3. Дискусійні питання 

укладання колективного 

договору. 
4. Відповідальність за 

порушення законодавства про 

колективні трудові спори. 

 

 

 

Тема 4. Особливості 

становлення та розвитку 

інституту 

працевлаштування в Україні 

(6 год.) 

Становлення інституту 
працевлаштування у 

національному законодавстві 

про працю. Загальна 

характеристика законодавства 

про зайнятість населення. 

Система прав та державних 
гарантій у сфері зайнятості. 

Соціальне страхування на 

випадок безробіття. Основні 
напрями реалізації державної 

політики у сфері зайнятості в 

Україні.  
Поняття зайнятості. Форми 

зайнятості. Нестандартні 

форми зайнятості. Категорії 
зайнятого населення.  

Державна служба зайнятості: 

структура, обов'язки і 
повноваження. Послуги, які 

надаються центрами 

зайнятості. Діяльність 
спеціалістів-рекрутерів. 

Профорієнтаційна робота 

центрів зайнятості. Послуги 
центрів зайнятості для 

роботодавців. Організація 

оплачуваних громадських 
робіт. Професійна підготовка і 

перепідготовка незайнятих 

громадян. 
Організаційно-правові основи 

забезпечення зайнятості та 

працевлаштування громадян. 
Поняття працевлаштування. 

Поняття рекрутингу. Поняття 

підходящої роботи. Порядок 
працевлаштування громадян. 

Облік осіб, які шукають 

роботу. Функції кар’єрних 
радників. Категорії громадян, 

які мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню. 
Особливості 

працевлаштування осіб з 
інвалідністю. Особливості 

працевлаштування 

Cемінарсь
ке заняття 

(2 год.), 

самостійна 
робота (4 

год.) 

ноутбук, 
проектор 

https://w
ww.naiau

.kiev.ua/z

agalnoak
ademichn

i-

kafedri/k
afedra-

civilnogo

-prava-i-

procesu.h

tml 1* 

Отримувати якісні 
освітні послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 
ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 
навчальної 

дисципліни 

поважати гідність, 

права, свободи та 

законні інтереси 

всіх учасників 
освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 
семінарського заняття. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо підійде 

до вивчення 

рекомендованих джерел, 
дасть їм критичний 

аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з практики. 

До семінарського заняття 

здобувач повинен 
підготувати короткі 

виступи з кожного 

контрольного питання 
теми.  

5  
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неповнолітніх.  

Правове регулювання 
посередництва у сфері 

зайнятості. Послуги з 

посередництва у 
працевлаштуванні. 

Особливості 

працевлаштування громадян 
України за кордоном. 

Ліцензування діяльності, 

пов’язаної із наданням послуг 
посередництва в 

працевлаштуванні за 

кордоном. Договір про 
надання послуг з 

посередництва у 

працевлаштуванні за 
кордоном. Оплата послуг з 

посередництва у 

працевлаштуванні за 
кордоном.  

Поняття безробіття. 

Зарубіжний досвід вирішення 
проблеми безробіття. 

Безробітний: правовий статус 

за національним 
законодавством. Порядок 

визнання громадян 

безробітними. Підстави для 
відмови у наданні статусу 

безробітного. Соціальний 

захист безробітних, допомога 
по безробіттю.  

 

План: 

1. Становлення 

інституту працевлаштування у 

національному законодавстві 
про працю: загальний огляд. 

2. Поняття зайнятості, 

її види. Проблеми правового 
регулювання зайнятості. 

3. Правове 

регулювання нестандартних 
форм зайнятості. 

4. Загальна 

характеристика категорій 
зайнятого населення. 

5. Державна служба 
зайнятості: структура та 

повноваження. 

Тема 5. Правове регулювання 

трудового договору 

(12 год). 

 

Поняття, сторони, форма і 
зміст трудового договору. 

Відмінність трудового 

договору від суміжних 
цивільно-правових договорів, 

які пов'язані з працею (підряду, 

доручення, авторського та ін.). 
Сторони трудового договору. 

Правовий статус працівника і 

роботодавця. Зміст трудового 
договору. Загальний порядок 

укладення трудового договору, 

його оформлення. 
Випробування під час 

прийняття на роботу. 

Строк трудового договору. 
Укладення трудового договору 

на невизначений строк; на 

визначений строк, 
встановлений за погодженням 

сторін; на час виконання 
певної роботи. Укладення 

трудового договору на 

Лекція (2 

год.), 
семінарськ

е заняття 

(2 год.), 
практичне 

заняття (2 

год.), 
самостійна 

робота (6 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau
.kiev.ua/z

agalnoak

ademichn
i-

kafedri/k

afedra-
civilnogo

-prava-i-

procesu.h
tml * 

Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни 

поважати гідність, 

права, свободи та 
законні інтереси 

всіх учасників 

освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 
до семінарського заняття. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 
здобувач творчо підійде 

до вивчення 

рекомендованих джерел, 
дасть їм критичний 

аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з практики. 

До семінарського заняття 

здобувач повинен 
підготувати короткі 

виступи з кожного 

контрольного питання 
теми.  

5  
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тимчасову та сезонну роботу. 

Види трудових договорів. 
Трудовий контракт. 

Сумісництво і його 

застосування. Суміщення 
професій (посад). Трудовий 

договір з працівником, що 

приймається за конкурсом. 
Поняття і види переведення на 

іншу роботу. Переміщення. 

Зміна істотних умов праці. 
Поняття і випадки 

відсторонення від роботи. 

Правове регулювання 
відсторонення від роботи. 

Атестація працівників та її 

значення, правові наслідки 
атестації. 

Підстави припинення 

трудового договору. 
Розірвання трудового договору 

з ініціативи працівника. 

Припинення трудового 
договору за взаємним 

волевиявленням сторін. 

Розірвання трудового договору 
з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу. 

Припинення трудового 
договору внаслідок порушення 

встановлених правил прийому 

на роботу. 
Оформлення звільнення 

працівників. Правові наслідки 

незаконного звільнення. 

План:  

1. Особливості поняття 

трудового договору та його 
відмінність від цивільно-

правових угод про працю. 

2. Юридична природа 
трудового договору.  

3. Особливості 

укладання трудового договору. 
4. . Правові аспекти 

укладення окремих видів 

трудових договорів. 
5. Удосконалення 

укладення трудового договору 
з надомниками. 

6. Практичні питання 

переведення на іншу постійну 

роботу і переміщення. 

Тема 6. Сучасні проблеми 

правового регулювання 

робочого часу і часу 

відпочинку (10 год.) 

Поняття робочого часу у 

законодавстві України. Ознаки 
робочого часу. Нормативи 

робочого часу. Види робочого 

часу. Нормальна тривалість 
робочого часу. Скорочений 

робочий час: поняття та 

підстави встановлення. 
Неповний робочий час, його 

відмінність від скороченого 

робочого часу. Категорії 
працівників, які мають 

гарантоване право на 

встановлення робочого часу 
неповної тривалості. Норми 

неповного робочого часу. 

Робота в нічний час. 
Режим робочого часу. Порядок 

встановлення режиму 
робочого часу. Види режимів 

робочого часу. Елементи 

Лекція (2 

год.), 

практичне 
заняття (2 

год.), 

самостійна 
робота (8 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau

.kiev.ua/z
agalnoak

ademichn

i-
kafedri/k

afedra-

civilnogo
-prava-i-

procesu.h

tml * 

Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 
освітньої програми 

навчальної 

дисципліни 
поважати гідність, 

права, свободи та 

законні інтереси 
всіх учасників 

освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до семінарського заняття. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо підійде 
до вивчення 

рекомендованих джерел, 

дасть їм критичний 
аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з практики. 
До семінарського заняття 

здобувач повинен 

підготувати короткі 
виступи з кожного 

контрольного питання 

теми.  
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режиму робочого часу. 

Чергування. Загальний режим 
робочого часу. Особливі 

(спеціальні) режими робочого 

часу. Змінна робота. 
Ненормований робочий день 

та його характерні риси. 

Категорії працівників, для яких 
встановлюється ненормований 

робочий день. Особливості 

розподілу робочого часу на 
частини. Гнучкий режим 

робочого часу: поняття, 

правове регулювання. Надомна 
робота: особливості організації 

та контролю. Дистанційна 

робота як форма організації 
праці. Вахтовий метод 

організації роботи як 

специфічна форма організації 
робіт. Режим робочого часу під 

час відрядження. 

Облік робочого часу та його 
види. Поденний облік 

робочого часу. Тижневий облік 

робочого часу. Підсумований 
облік робочого часу: поняття 

та особливості.  

Надурочний робочий час. 
Підстави залучення 

працівників до роботи у 

надурочний час. Оплата праці 
за роботу в надурочний час. 

Теоретико-правове визначення 

поняття часу відпочинку. 

Співвідношення понять «час 

відпочинку», «вільний від 

роботи час», «неробочий час». 
Види часу відпочинку. 

Перерви для харчування та 

відпочинку. Спеціальні 
перерви протягом робочого 

дня. Додаткові перерви 

протягом робочого дня (для 
годування дитини). 

Регламентація часу відпочинку 

впродовж робочого дня: 
зарубіжний досвід. Щоденний 

(міжзмінний) відпочинок. 
Відпочинок у вихідні дні. 

Співвідношення понять 

«вихідні дні», «святкові дні», 

«неробочі дні». Особливості 

залучення працівників до 

роботи у вихідні дні. Святкові 
та неробочі дні за 

законодавством України.  

Нормативно-правове 
регулювання права громадян 

на відпустку. Поняття 

відпустки. Ознаки відпустки. 
Види відпусток. Щорічні 

відпустки. Особливості 

надання додаткової відпустки 
за роботу із шкідливими та 

важкими умовами праці. 

Особливості надання 
додаткової відпустки за 

особливий характер праці. 

Додаткові відпустки у зв’язку 
із навчанням. Творчі 

відпустки. Відпустки для 

підготовки та участі в 
змаганнях. Поняття соціальних 

відпусток та їх види. 

Відпустки при народженні 
дитини: новели законодавства. 

Порядок надання відпусток без 
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збереження заробітної плати. 

Порядок і умови надання 
відпусток. Черговість надання 

відпусток. Строки відпустки. 

Поділ відпустки на частини. 
Підстави для перенесення 

відпустки. Порядок 

відкликання особи із 
відпустки. Порядок оплати 

відпусток. Компенсації за 

невикористану відпустку. 

 

 

Тема 7. Правове регулювання 

оплати праці (8 год.) 
Право працівника на оплату 

праці та її захист. Державні 

гарантії щодо оплати праці. 

Правове поняття оплати праці. 

Організація оплати праці. 

Методи регулювання оплати 
праці. Державно-нормативне 

регулювання оплати праці. 
Договірне регулювання оплати 

праці. Особливості оплати 

праці при укладенні контракту. 
Співвідношення понять 

«оплата праці», «заробітна 

плата», «винагорода за 
працю». Поняття і ознаки 

заробітної плати. Основна та 

додаткова заробітна плата. 
Поняття заохочувальних та 

компенсаційних виплат. 

Функції заробітної плати. 

Форми виплати заробітної 

плати. Строки, періодичність і 

місце виплати заробітної 
плати. Мінімальна заробітна 

плата: поняття, соціально-

правове значення.  
Гарантійні виплати. Підстави 

здійснення гарантійних доплат. 

Компенсаційні виплати.  
Правова охорона оплати праці. 

Заборона обмежень працівника 

вільно розпоряджатися своєю 
заробітною платою. Порядок 

обчислення середньої 

заробітної плати. Індексація 
заробітної плати. Гарантії 

оплати праці при відхиленні 

від нормальних умов праці. 
Обмеження розміру 

відрахувань із заробітної 

плати. Повідомлення 
працівників про умови та 

розміри оплати праці. 

Компенсація працівникам 
втрати частини заробітної 

плати у зв’язку з затримкою 

термінів її виплати. Захист 
прав працівника у разі 

банкрутства підприємства. 

Загальна характеристика 
систем оплати праці. 

Погодинна система оплати 

праці. Відрядна система 
оплати праці та її види. Оплата 

праці за результатами 

індивідуальних і колективних 
робіт. Преміювання як 

окремий елемент системи 

оплати праці. 
Поняття тарифної системи 

оплати праці, її елементи. 
Поняття і види тарифних 

ставок. Тарифні розряди. 

Cемінарсь

ке заняття 
(2 год.), 

самостійна 

робота (6 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau
.kiev.ua/z

agalnoak

ademichn

i-

kafedri/k

afedra-
civilnogo

-prava-i-
procesu.h

tml * 

Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни 

поважати гідність, 
права, свободи та 

законні інтереси 

всіх учасників 
освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 

семінарського заняття. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо підійде 

до вивчення 

рекомендованих джерел, 

дасть їм критичний 
аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з практики. 

До семінарського заняття 

здобувач повинен 
підготувати короткі 

виступи з кожного 

контрольного питання 
теми.  
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Тарифна сітка та її значення. 

Схеми посадових окладів. 
Професійні стандарти 

(кваліфікаційні 

характеристики). Тарифно-
кваліфікаційні довідники. 

Правове регулювання 

грошового забезпечення та 
утримання в органах 

Національної поліції України. 

 

План: 

1. Право працівника на 

оплату праці та її захист: 
аналіз національного та 

міжнародного законодавства. 

2. Державні гарантії 
щодо оплати праці. Державно-

нормативне та договірне 

регулювання оплати праці. 
3. Особливості оплати 

праці при укладенні контракту. 

4. Співвідношення 
понять «оплата праці», 

«заробітна плата», «винагорода 

за працю». 
5. Структура 

заробітної плати. Система 

гарантійних та компенсаційних 
виплат за законодавством про 

працю. 

Тема 8. Особливості 

забезпечення дисципліни 

праці (8 год.) 

Поняття і значення дисципліни 

праці, засоби її забезпечення в 

умовах переходу до ринкових 

відносин. 
Правове регулювання 

внутрішнього трудового 

розпорядку. Обов'язки 
працівника, власника 

підприємства, установи, 

організації або 
уповноваженого ним органу 

або фізичної особи щодо 

дотримання дисципліни праці. 
Заохочення за успіхи в роботі. 

Поняття, види і порядок 

застосування заохочень. 
Дисциплінарна 

відповідальність та її види. 

Загальна та спеціальна 
дисциплінарна 

відповідальність. 

Дисциплінарна 
відповідальність працівників 

та її види. Дисциплінарні 

стягнення, порядок їх 
застосування, оскарження і 

зняття. Додаткові заходи 

впливу на порушників 
трудової дисципліни. 

Заходи громадського впливу, 

що застосовуються в разі 
порушення трудової 

дисципліни. Повноваження 

трудових колективів, 
профспілкових органів в 

забезпеченні трудової 

дисципліни. 

Практичне 
заняття (2 

год.), 

самостійна 

робота (6 

год.) 

ноутбук, 
проектор 

https://w
ww.naiau

.kiev.ua/z

agalnoak

ademichn

i-

kafedri/k
afedra-

civilnogo

-prava-i-
procesu.h

tml * 

Отримувати якісні 
освітні послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 
навчальної 

дисципліни 

поважати гідність, 
права, свободи та 

законні інтереси 

всіх учасників 
освітнього 

процесу, 

дотримуватися 
етичних норм, 

тощо 

Підготуватися до 
семінарського заняття. 

Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо підійде 

до вивчення 

рекомендованих джерел, 
дасть їм критичний 

аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 
прикладами з практики. 

До семінарського заняття 

здобувач повинен 
підготувати короткі 

виступи з кожного 

контрольного питання 
теми.  

  

Тема 9. Матеріальна 

відповідальність сторін 

трудового договору (8 год.) 
Поняття, підстава та умови 

матеріальної відповідальності. 

Відмінність матеріальної 
відповідальності за трудовим 

Практичне 

заняття (2 

год.), 
самостійна 

робота (6 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau

.kiev.ua/z
agalnoak

ademichn

i-
kafedri/k

Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 
освітньої програми 

Підготуватися до 

семінарського заняття. 

Підготовка до занять 
буде дієвою, якщо 

здобувач творчо підійде 

до вивчення 
рекомендованих джерел, 
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правом від майнової 

відповідальності за цивільним 
правом. 

Види матеріальної 

відповідальності. Обмежена 
матеріальна відповідальність 

працівників. Повна 

матеріальна відповідальність 
працівників. 

Визначення розміру 

матеріальної шкоди. 
Визначення розміру шкоди у 

випадках, коли її фактичний 

розмір перевищує 
номінальний. 

Матеріальна відповідальність 

власника підприємства, 
установи, організації або 

уповноваженого ним органу в 

трудових правовідносинах. 
Підстава, умови 

відповідальності та її розміри. 

Матеріальна відповідальність 
власника або уповноваженого 

ним органу за порушення 

права працівника на працю. 
Матеріальна відповідальність 

власника або уповноваженого 

ним органу за ушкодження 
здоров'я працівника. Інші 

випадки матеріальної 

відповідальності власника 
підприємства, установи, 

організації або 

уповноваженого ним органу за 

шкоду, заподіяну працівникові. 

afedra-

civilnogo
-prava-i-

procesu.h

tml * 

навчальної 

дисципліни 
поважати гідність, 

права, свободи та 

законні інтереси 
всіх учасників 

освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

дасть їм критичний 

аналіз, висловить власну 
думку, обґрунтує її 

прикладами з практики. 

До семінарського заняття 
здобувач повинен 

підготувати короткі 

виступи з кожного 
контрольного питання 

теми.  

Тема 10. Правове 

регулювання охорони праці 

(6год.) 

Поняття охорони праці, її 

правове регулювання. 
Принципи правової охорони 

праці. Гарантії прав громадян 

на охорону пращ. Організація 
охорони праці на підприємстві. 

Державне управління 

охороною праці. Участь 
трудових колективів і 

профспілок в регулюванні 

охорони праці. 
Норми і правила з охорони 

праці. Загальні, міжгалузеві та 

галузеві правила з техніки 
безпеки. 

Організаційно-правові форми 

забезпечення охорони праці: 
планування; проведення 

інструктажів (ввідний, 

первинний, повторний, 
позаплановий) і медичних 

оглядів; навчання працівників 

з правил техніки безпеки; 
визначення засобів з 

компенсації і нейтралізації 

шкідливого впливу 
виробничих факторів 

(скорочення робочого часу, 

додаткові відпустки, перерви в 
роботі, профілактичне і 

спеціальне харчування та 

інші). 
Розслідування і облік 

нещасних випадків, 

професійних захворювань і 
аварій на виробництві.  

Відшкодування власником 
підприємства, установи, 

організації або уповноваженим 

Самостійн

а робота (6 
год.) 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau
.kiev.ua/z

agalnoak

ademichn
i-

kafedri/k

afedra-
civilnogo

-prava-i-

procesu.h
tml * 

Отримувати якісні 

освітні послуги; 
справедливе та 

об’єктивне 

ставлення; 
виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 
дисципліни 

поважати гідність, 

права, свободи та 
законні інтереси 

всіх учасників 

освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Підготуватися до 

семінарського заняття. 
Підготовка до занять 

буде дієвою, якщо 

здобувач творчо підійде 
до вивчення 

рекомендованих джерел, 

дасть їм критичний 
аналіз, висловить власну 

думку, обґрунтує її 

прикладами з практики. 
До семінарського заняття 

здобувач повинен 

підготувати короткі 
виступи з кожного 

контрольного питання 

теми.  
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ним органом шкоди, заподіяної 

працівникові каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров'я, 

пов'язаним з виконанням ним 

трудових обов'язків. 
Спеціальні правила охорони 

праці на важких, небезпечних і 

шкідливих роботах. Правова 
охорона праці жінок. Правова 

охорона праці неповнолітніх. 

Правова охорона осіб зі 
зниженою працездатністю. 

Тема 11. Актуальні питання 

врегулювання трудових спорів 

(8 год.) 
Поняття, види і причини 

виникнення трудових спорів. 

Органи, що розглядають 

трудові спори. Принципи 

розгляду трудових спорів. 

Підвідомчість трудових спорів. 
Комісія з трудових спорів 

(порядок створення, структура, 
компетенція, порядок роботи, 

винесення рішення і його 

виконання). Розгляд трудових 
спорів у судах. Трудові спори, 

що розглядаються 

безпосередньо в суді.  
Поняття і види строків з 

розгляду індивідуальних 

трудових спорів (строки 
звернення, строки виконання 

рішень, постанов, винесених 

органами з розгляду 

індивідуальних трудових 

спорів). 

Колективні трудові спори. 
Органи з вирішення 

колективних трудових спорів 

(примирна комісія, трудовий 
арбітраж), їх створення, 

компетенція, порядок 

прийняття і виконання рішень. 
Страйк як крайній засіб 

вирішення колективних 

трудових спорів. 

 

План: 

1. Поняття і 
класифікація трудових спорів. 

2. Індивідуальні 

трудові спори та причини їх 
виникнення. 

3. Теоретичні та 

практичні проблеми розгляду 
індивідуальних трудових 

спорів. 

4. Теоретичні та 
практичні проблеми розгляду 

колективних трудових спорів. 

5. Особливості 
загального та спеціального 

порядку вирішення 

індивідуальних трудових 
спорів. 

6. Роль діяльності 

комісії по трудових спорах 
(КТС) як первинного органу з 

розгляду індивідуальних 

трудових спорів. 
7. Порядок розгляду 

спорів у КТС та виконання 

ухвалених нею рішень. 
8. Особливості 

розгляду індивідуальних 
трудових спорів судами. 

9. Проблеми 

Лекція (2 

год.) 

Cемінарсь
ке заняття 

(2 год.), 

самостійна 

робота (6 

год.) 

ноутбук, 

проектор 

https://w

ww.naiau

.kiev.ua/z
agalnoak

ademichn

i-

kafedri/k

afedra-

civilnogo
-prava-i-

procesu.h
tml * 

Отримувати якісні 

освітні послуги; 

справедливе та 
об’єктивне 

ставлення; 

виконувати вимоги 

освітньої програми 

навчальної 

дисципліни 
поважати гідність, 

права, свободи та 
законні інтереси 

всіх учасників 

освітнього 
процесу, 

дотримуватися 

етичних норм, 
тощо 

Підготуватися до 

семінарського заняття. 

Підготовка до занять 
буде дієвою, якщо 

здобувач творчо підійде 

до вивчення 

рекомендованих джерел, 

дасть їм критичний 

аналіз, висловить власну 
думку, обґрунтує її 

прикладами з практики. 
До семінарського заняття 

здобувач повинен 

підготувати короткі 
виступи з кожного 

контрольного питання 

теми.  
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поновлення на роботі 

незаконно звільнених 
працівників.  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Участь в роботі впродовж 

семестру/екзамен – 60/40, тобто 100 бальна за 

семестр: 

«відмінно» – здобувач демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь 

та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, 

наводить повний обґрунтований розв’язок 

прикладів та задач, аналізує причинно-

наслідкові зв’язки; вільно володіє науковими 

термінами; 

«добре» – здобувач демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але допускає 

незначні пропуски фактичного матеріалу, 

вміє застосувати його до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, у деяких 

випадках нечітко формулює загалом 

правильні відповіді, допускає окремі 

несуттєві помилки та неточності розв‘язках; 

«задовільно» – здобувач володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові зв’язки; 

«незадовільно» – здобувач не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами 

Вимоги до письмової роботи (за 

умови наявності) 

Написання рефератів, доповідей, 

презентацій, тощо здійснюється відповідно 

до запропонованої тематики викладачем, з 

урахуванням програми навчальної 

дисципліни. 

Семінарські та практичні заняття Під час проведення семінарів 

(практичних занять) здобувачі працюють у 

такому форматі:  

1) викладач оголошує вступну 

промову, перевіряє наявність здобувачів та 

оголошує навчальні питання заняття; 

2) надається можливість 

оголошення доповідей, рефератів, 

презентацій тощо; 

3) здобувачі відповідають на 
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навчальні питання (практичні завдання), 

після кожного з них інші здобувачі вносять 

свої пропозиції та доповнення, а також 

задають додаткові запитання; 

4) викладач підводить підсумки, 

відповідає на запитання здобувачів, 

оголошує оцінки та оголошує тему та 

завдання наступного заняття. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Відсутність невідпрацьованих 

пропусків занять та незадовільних оцінок, а 

також наявність більше 50% оцінок на 

аудиторних заняттях. 

 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та 

виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).  

Таблиця 1  

Аудиторна робота 

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

 залік  

 Max 60% Мах 40% 

 

 

Мах 100% 

 

 
Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 11. 

Самостійна робота 

    
 

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності, 

залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом 

здобувача та ECTS оцінками (табл. 2). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне вивчення 

курсу 
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