
1. Код: II,3.15 

2. Назва: Трудове право 

3. Тип: обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський),                               

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міщук Інна Володимирівна 

к.ю.н., доцент 

9. Результати навчання:  

• є глибокі знання  системи чинного трудового законодавства, правового статусу суб’єктів 

трудового права; 

• договірного регулювання праці ;   

• особливостей законодавчого регулювання робочого часу, часу відпочинку, охорони, оплати 

праці, працевлаштування та зайнятості;  

• дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників,  контролю та нагляду за 

законодавством про працю;  

• розгляду і вирішення трудових договорів; 

• підстав та умов виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, модульний контроль. 

11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Конституційне право України», «Історія держави і права України».   

12. Зміст курсу: Загальна характеристика законодавства про працю.  Акти соціального партнерства в 

системі   законодавчого регулювання трудових відносин. Правове регулювання зайнятості і 

працевлаштування.  Поняття трудового договору та його характеристика.  Припинення трудового 

договору.  Правове регулювання робочого часу. Правове регулювання часу відпочинку. 

Відповідальність в трудовому праві. Індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори. Нагляд і 

контроль за додержанням законодавства про працю. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників від 15 березня 

2012 року за № 485 НПАОП 0.00-7.11-12 //Держгірпромнагляд [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:  http://dnop.gov.ua/index.php/uk/dovidkova-informatsiya/zvitni-dokumenti. 

2. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 № 803-ХІІ // ВВР України. — 1991. — 

№ 14. — Ст. 170 

3. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. та ін. ”Трудове право України: академічний курс”: Підручник – 

К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. 

4.  Про загальнообов'язкове державне соціальне    страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили     втрату працездатності: Закон  України 

№ 1105-14 від 23.09.1999 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.  

5. Про охорону праці: Закон України  від 14.10.1992  № 2694-XII. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

18 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, курсова робота. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих дисциплін                                           І.В.Міщук к.ю.н., доцент  

 

 

1. Title Labor Law 

2. Code ФП 3.15  
3. Type compulsory 

4. Year of study 2nd 

5. Semesters 3 

6. Credits ECTS 3 

7. Name of lecturer, scientific degree, position Mishchuk I.V. Associate Professor, 

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D.)  

8. Learning outcomes deep knowledge of systems of labor legislation, legal status of 

subjects of labor law, contractual regulation of labor, peculiarities of legal regulation of 

working and rest time,  occupational safety, remuneration, employment, supervision and 

control of the labor legislation, employees disciplinary and material liability, consideration 

and solving of labor disputes,  grounds and conditions  for acquisition, changing or 

termination of labor relations. 

9.  Obligatory preliminary disciplines «Constitutional law», «Theory of state and law», 

«History of state and law of Ukraine»  

10. Content General characteristics of labor legislation. Acts of social partnership in the 

legal regulation of labor. Legal regulation of employment. Concept of employment contract 

and it characteristics. Termination of the employment contract. Legal regulation of working 

time. Legal regulation of rest time. Responsibility for violation of the labor legislation. 

Individual labor disputes. Collective labor disputes. Supervision and control of the 

observance of the labor law.   

11. Recommended literature 

1. Болотіна Н.Б. “Трудове право України: Академічний курс”: Підручник – К.: Т-во 

“Знання”, 2007. 

2. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – 

К.: Знання, 2008. – 860 с. 

3. Дмитренко Ю.Л. Трудове право України: Підручник. – К: Юрінком Інтер, 2009.  

4. Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників 

від 15 березня 2012 року за № 485 НПАОП 0.00-7.11-12 //Держгірпромнагляд 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://dnop.gov.ua/index.php/uk/dovidkova-

informatsiya/zvitni-dokumenti. 

5. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 № 803-ХІІ // ВВР 

України. — 1991. — № 14. — Ст. 170 

6.  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII // [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом 

законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 р.) / 

Відп. ред. О. П. Товстен-ко. — К.: Юрінком Інтер, 2000. 

8. Конституція України //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 

141. 

9. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. та ін. ”Трудове право України: академічний курс”: 

Підручник – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. 

10.  Про загальнообов'язкове державне соціальне    страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили     втрату 

працездатності: Закон  України № 1105-14 від 23.09.1999 //[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.  

11. Про охорону праці: Закон України  від 14.10.1992  № 2694-XII. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.  

12. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар законодавства 

України про працю. - К.: Атіка, 2008. . 

Болотіна Н.Б. “Трудове право України: Академічний курс”: Підручник – К.: Т-во 

“Знання”, 2007. 

13. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. – 

К.: Знання, 2008. – 860 с. 

14. Дмитренко Ю.Л. Трудове право України: Підручник. – К: Юрінком Інтер, 2009.  

15. Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників 

від 15 березня 2012 року за № 485 НПАОП 0.00-7.11-12 //Держгірпромнагляд 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://dnop.gov.ua/index.php/uk/dovidkova-

informatsiya/zvitni-dokumenti. 

16. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 № 803-ХІІ // ВВР 

України. — 1991. — № 14. — Ст. 170 

17.  Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII // [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

18. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом 

законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 р.) / 

Відп. ред. О. П. Товстен-ко. — К.: Юрінком Інтер, 2000. 

19. Конституція України //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 

141. 

20. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. та ін. ”Трудове право України: академічний курс”: 

Підручник – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2007. 

21.  Про загальнообов'язкове державне соціальне    страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили     втрату 

працездатності: Закон  України № 1105-14 від 23.09.1999 //[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.  

22. Про охорону праці: Закон України  від 14.10.1992  № 2694-XII. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.  

23. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар законодавства 

України про працю. - К.: Атіка, 2008. . 

12. Planned learning activity and teaching methods lectures, seminars using traditional 

and innovative teaching methods  

13. Assessment methods and criteria:  

Assessment criteria according to ECTS: 

- current control (written tests, oral examination); 

- module control (written tests); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- final control – (examination) 

14. Language of study Ukrainian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


