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Консультативна допомога кафедри 

Очні консультації: з 14.00 до 16.30 відповідно до графіка чергувань науково- 

педагогічних працівників кафедри. 

Online-консультації: за допомогою електронної пошти (k008@naiau.kiev.ua), 

месенджерів і платформи Zооm, Пн-Пт з 9:00 до 16:00. 

 

1. Коротка анотація до навчальної дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань про сучасні аспекти 

правозастосування 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.  

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; 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.); проблеми гендерної рівності в трудовому праві; 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 «Трудове право: сучасні аспекти 

правозастосування» полягає у наданні здобувачам цілісної системи знань, основних 

принципів та норм трудового права у сфері правового регулювання договірних відносин з 

метою формування професійних юридичних знань та навичок. Підготовка кваліфікованих 

фахівців, формування творчого правового мислення у здобувачів; 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 трудового права та в подальшому вироблення 

наукових підходів у зазначеній сфері та власної моделі правового регулювання трудових 

правовідносин. 
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Основними цілями вивчення дисципліни «Трудове право: сучасні аспекти 

правозастосування» є формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних 

та практичних знань, ознайомлення з основними питаннями правозастосування 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 

тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування.  

ФК11. Здатність критично оцінювати ефективність 
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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 2 Право І вибірковий (В) 
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7. Пререквізити: 

сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності; право Європейського Союзу; 

юридична компаративістика; правові інструменти альтернативного вирішення спорів; 

приватне право: практика тлумачення і застосування.  

  

Постреквізити: 

нормотворча діяльність; проблеми регулювання трудових правовідносин; актуальні 

проблеми міжнародного приватного права; актуальні проблеми застосування сімейного 

законодавства; судова експертиза документів; сучасні аспекти цивільного права і процесу; 

особливості розгляду окремих категорій цивільних справ; сучасні аспекти права соціального 

забезпечення; актуальні проблеми авторського права; виконавче провадження в цивільному 

процесі; сучасні аспекти спадкового права; актуальні проблеми міжнародного приватного 

права; проблеми регулювання трудових правовідносин. 

 

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 

«Трудове право: сучасні аспекти 

правозастосування», 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. Сучасні проблеми 

трудового права України  (14 

год.) 

Праця як сфера формування 

соціальних відносин в 
суспільстві і як основний 

фактор підвищення добробуту 

населення. Трудові відносини, 
як різновид соціальних 

відносин. Конституційні права 

людини в сфері праці. 
Формування трудового права, 

як права захисту найманого 

працівника. Сучасний вплив 
економічних, політичних та 

юридичних чинників на 

розвиток трудового права. 
Сфера дії трудового права, як 

регулятора соціальних 

відносин. Соціальна функція 
трудового права, як важливий 

чинник формування 

особистості працівника. 
Соціальна політика держави, 

як напрям подальшого 

розвитку і вдосконалення 
правового регулювання 

трудових відносин. 

Поняття, значення та 
класифікація функцій 

трудового права через призму 

сучасних наукових поглядів. 
Сучасний розвиток наукових 

досліджень проблеми 
принципів права: 

загальнолюдські принципи і 

принципи юридичні. Поняття 
принципів трудового права, їх 

ознаки, класифікація та 

значення для правового 
регулювання праці. 

Загально-правові, міжгалузеві, 

галузеві, внутрішньогалузеві 
юридичні принципи. 

Принципи, що виражають 

політику держави в галузі 
правового регулювання ринку 

праці й ефективної зайнятості. 

Принципи, які містять керівні 
засади в галузі встановлення 

умов праці працівників. 

Принципи, що визначають 
правове регулювання трудових 

правовідносин працівників. 

Принципи, що відображають 
головні напрями правової 

політики в галузі охорони 

здоров’я і захисту трудових 
прав працівників. 

Матеріальні та формальні 

джерела формування 

трудового права. Вплив 

економічних умов на 

формування джерел трудового 
права. Класифікація джерел 

трудового права. 

Сучасні наукові погляди на 
формування джерел трудового 

права, на змістовність 

правового регулювання 

Лекція (2 

год.), 
семінарськ

е заняття 

(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, 
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  
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трудових відносин в умовах 

ринкової економіки. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Історичні передумови 
розвитку галузі трудового 

права на території України. 

2. Етапи формування галузі 
трудового права.  

3. Реформування трудового 

законодавства.  
4. Порівняльний аналіз 

проектів Трудового кодексу 

України.  
5. Принципи кодифікації. 

6. Сучасні зміни в трудовому 

законодавстві. 
 

Тема 2. Проблеми єдності та 

диференціації правового 

регулювання трудових 

відносин  (8 год.) 

Принципи єдності і 
диференціації, як особливість 

трудового права України. 

Об’єктивні та суб’єктивні 
чинники регулювання 

особливостей праці окремих 

категорій працівників.  
Сучасні наукові підходи до 

проблем єдності та 

диференціації правового 
регулювання трудових 

відносин. 

Питання до семінарського 

заняття: 
1. Поняття, ознаки та 

особливості правосуб’єктності 
згідно чинного законодавства.  

2. Особливості та зміст 

трудової правосуб’єктності 
сторін трудового договору.  

3. Проблеми правосуб’єктності 

інших суб’єктів трудового 
права.  

4. Проблеми правового 

регулювання трудових 
відносин працюючих 

власників.  

5. Розвиток правового 
регулювання щодо участі 

працівників в управлінні 

підприємствами, установами, 
організаціями. 

Семінарсь

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 

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 3. Проблеми 

індивідуальних та 

колективних відносин в 

трудовому праві України  (12 

год.) 
Правові ознаки, що 

характеризують найману 

працю в Україні. Визначення 
найманого працівника за 

трудовим законодавством 

України. Особливості 
правового регулювання: 

найманих працівників 

(залежна праця), працівників 
подібних до найманих 

(залежна праця з виконанням 

особливих державних 
функцій).  

Поняття колективних відносин 

в сфері забезпечення 
правового регулювання 

трудових відносин. Соціально-

управлінські та соціально-
партнерські відносин в процесі 

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 

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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реалізації норм трудового 

права.  

Тема 4. Проблеми охорони 

праці в трудовому праві 

України (8 год.) 

Охорона праці, як інститут 
трудового права України. 

Поняття та організація 

охорони праці на виробництві. 
Охорона праці жінок. Охорона 

праці неповнолітніх та інших. 

Охорона праці осіб зі 
зниженою працездатністю. 

Розслідування та облік 

нещасних випадків, 
професійних захворювань та 

аварій на підприємствах, 

установах, організаціях. 

Відповідальність за порушення 

вимог законодавства про 

охорону праці. 

Практичне 
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 

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  

Тема 5. Проблеми гендерної 

рівності в трудовому праві 

України  (10 год). 

Сучасна політика держави в 

аспекті рівності трудових прав 

чоловіків та жінок, через 
експертизу чинного трудового 

законодавства України. 

Співвідношення гендерної 
рівності в трудових 

правовідносинах України та 

інших держав. Сучасні шляхи 
вдосконалення трудового 

законодавства в галузі 

гендерної рівності соціально-
трудових прав громадян через 

призму європейських 

стандартів та історичного 
досвіду України. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Національне законодавства 

щодо його відповідності 

міжнародним зобов’язанням із 
забезпечення гендерної 

рівності в трудовому праві 

України. 
2. Права жінок у сфері 

зайнятості. 
3. Попередження і реагування 

на випадки сексуальних 

домагань на роботі і за місцем 
навчання.  

4. Аналіз досвіду інших країн 

щодо впровадження 
юридичних механізмів 

забезпечення рівної оплати 

праці.  
5. Вплив стереотипів на 

практику правозастосування в 

трудових правовідносинах.  
6. Процедури Human Rights 

Due Diligence щодо 

забезпечення гендерної 
рівності.  

7. Практика застосування 

судами України законодавчих 
положень, спрямованих на 

забезпечення гендерної 

рівності. 

Семінарсь

ке 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 

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  

 

Тема 6. Проблеми 

гармонізації трудового права 

України з правом 

Європейського Союзу (10 

год.) 

Сучасні аспекти впровадження 
в юридичну практику норм та 

Семінарсь
ке заняття 

(2 год.), 
самостійна 

робота (8 

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 

Підготовка до занять 
буде дієвою, якщо 

здобувач творчо підійде 
до вивчення 

рекомендованих джерел, 

дасть їм критичний 
аналіз, висловить власну 
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принципів ради Європи, 

адаптацію трудового 
законодавства до 

законодавства ЄС, 

використання європейських 
стандартів та зарубіжного 

досвіду в правовому 

регулюванні трудових 
правовідносин. 

Проблеми механізму адаптації 

трудового законодавства 
України з міжнародним 

правом. 

Проект трудового кодексу 
України. Розширення трудових 

прав працівників та 

роботодавців. Європейські 
традиції захисту трудових прав 

працюючих та їх 

імплементація у трудове 
законодавство України. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Сучасні аспекти 

впровадження в юридичну 

практику норм трудового 
законодавства України до 

законодавства ЄС. 

2. Використання європейських 
стандартів та зарубіжного 

досвіду в правовому 

регулюванні трудових 
правовідносин. 

3. Проблеми механізму 

адаптації трудового 

законодавства України з 

міжнародним правом. 

4. Європейські традиції захисту 
трудових прав працюючих та 

їх імплементація у трудове 

законодавство України. 

afedra-

civilnogo
-prava-i-

procesu.h

tml * 

навчальної 

дисципліни 
поважати гідність, 

права, свободи та 

законні інтереси 
всіх учасників 

освітнього 

процесу, 
дотримуватися 

етичних норм, 

тощо 

думку, обґрунтує її 

прикладами з практики. 
До семінарського заняття 

здобувач повинен 

підготувати короткі 
виступи з кожного 

контрольного питання 

теми.  

Тема 7. Проблеми юридичної 

відповідальності в трудовому 

праві України (14 год.) 

Значення, функції матеріальної 

відповідальності сторін 

трудового договору. 
Види матеріальної 

відповідальності працівників. 

Визначення розміру шкоди, 
яка підлягає відшкодуванню 

працівником. Порядок 

відшкодування шкоди, 
заподіяної працівником. 

Підстава, умови і види 

матеріальної відповідальності 
підприємства, установи, 

організації за шкоду, заподіяну 

працівникові. Відмінність 
відшкодування шкоди за 

трудовим та цивільним 

законодавством. 
Види матеріальної 

відповідальності робітників 

(обмежена, повна). Порядок 
відшкодування шкоди, яка 

заподіяна робітником 

підприємству, установі, 
організації. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Проблеми правового 

регулювання порядку 

притягнення працівника до 
відповідальності за трудові 

правопорушення.  
2. Проблеми притягнення 

окремих категорій працівників 

Лекція (2 

год.), 

семінарськ
е заняття 

(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 

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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до дисциплінарної 

відповідальності.  
3. Санкції у трудовому праві.  

4. Проблеми галузевої 

належності матеріальної 
відповідальності за моральну 

шкоду, заподіяну сторонам 

трудових правовідносин. 
5. Трудове майнове 

правопорушення як підстава 

притягнення працівника до 
матеріальної відповідальності: 

поняття та склад.  

6. Методика визначення виду 
матеріальної відповідальності 

працівника.  

7. Окремі проблеми 
притягнення працівника до 

повної матеріальної 

відповідальності. 
8. Умови та підстави 

притягнення роботодавця до 

матеріальної відповідальності. 

Тема 8. Актуальні проблеми 

у сфері трудових спорів 

(конфліктів) і порядок їх 

вирішення. Сучасна 

практика розгляду трудових 

спорів в судах України 

(14 год.) 

Поняття і види трудових 

спорів. Причини виникнення 
трудових суперечок на 

виробництвах, установах, 

організаціях. Органи розгляду 

трудових суперечок. 

Комісії по трудовим 

суперечкам (КТС). їх 
організація, склад і 

компетенція. Порядок роботи 

КТС. Компетенція комісії по 
трудових суперечках. 

Виконання рішень КТС по 

трудових суперечках. 
Розгляд трудових суперечок в 

судовому порядку. 

Розгляд трудових суперечок в 
порядку підпорядкованості. 

Питання до семінарського 

заняття: 

1. Поняття та види трудових 

спорів.  

2. Причини й обставини 
виникнення трудових спорів.  

3. Принципи розгляду 

трудових спорів.  
4. Індивідуальні трудові спори 

та органи, що їх розглядають.  

5. Особливості розгляду 
окремих видів трудових 

спорів.  

6. Порядок, строки виконання 
рішень КТС.  

7. Право на страйк і його 

обмеження.  
8. Здійснення права на страйк.  

9. Гарантії та правове 

положення працівників у 
зв’язку з проведенням страйку.  

10. Відповідальність за 

порушення законодавства про 
колективні трудові спори. 

Лекція (2 

год.), 

семінарськ
е заняття 

(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 

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.  

  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання Участь в роботі впродовж 
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навчальної дисципліни 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 

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, 
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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 8. 

Самостійна робота 
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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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