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ВСТУП 
Актуальність та необхідність вивчення трудового права зумовлена 

тим, що у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться 

зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, 

інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів 

правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і 

відчуття взаємного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це 

сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона 

заслуговує на особливо пильну увагу держави. 
 

Анотація  
Трудове право є однією із галузей права, знання якої необхідні при 

підготовці фахівців будь-яких спеціальностей. У робочій програмі «Трудове 

право» викладено поняття і джерела трудового права, трудове законодавство, 

міжнародні стандарти у сфері трудових відносин. Розглянуто основні 

положення щодо поняття, видів трудових договорів, порядку укладення та 

підстав розірвання трудового договору. Особлива увага приділена питанням 

правового регулювання робочого часу та часу відпочинку, видам відпусток. 

Подано зразки основних документів, трудових договорів, контрактів, 

важливі нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини. 

Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його 

застосування з урахуванням потреб навчального процесу. 

Ключові слова: трудове законодавство, трудовий договір,робочий 

час, час відпочинку, колективні договори, законодавство про працю. 

 

Abstract 
Labor law is one of the branches of law, knowledge of which is required 

in the training of specialists in any specialties. The work program "Labor Law" 

describes the concepts and sources of labor law, labor law, international standards 

in the field of labor relations. The main provisions concerning the concept, types of 

labor contracts, the procedure for making and the reasons for termination of an 

employment contract are considered. Particular attention is paid to the issues of 

legal regulation of working time and rest time, types of vacations. 

The samples of basic documents, labor contracts, contracts, important 

normative legal acts regulating labor relations are provided. The material is 

presented on the basis of the current legislation and practice of its application, 

taking into account the needs of the educational process. 

Key words: labor law, labor contract, working time, rest time, collective 

agreements, labor legislation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів 

– 3 

Галузь знань 

- 

Нормативна 

(за вибором) 

Спеціальність 

- 

 

Модулів – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік 

підготовки: 

1-4 курс 

Рік підготовки:  

 

Змістових модулів 

– 3 

 

 

Семестр: 1-

8 семестр 

 

Семестр: 

 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

 

Лекції – 16 

год. 

 

Лекції  

 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

Практичні- 

20 год. 

 

Практичні-  

 

Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 

5 

 

 

Рівень вищої 

освіти - бакалавр 

 

Лабораторні - -год. 

 

Самостійна 

робота –54 

год. 

 

Самостійна 

робота  

 

Індивідуальні завдання - - 

год. 

 

 

Форма контролю - залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 36% до 64%; 

заочної форми навчання – 9 % до 91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІННИ 

«ТРУДОВЕ ПРАВО» 

2.1. Мета навчальної дисципліни «Трудове право» полягає 

формуванні системи знань з правового регулювання   трудових відносин в 

Україні, систематизації напрямів та способів вирішення проблем, 

накопичених практикою розв’язання трудових спорів, у забезпеченні 

оволодіння студентами сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також 

практичних навичок для подальшої роботи,а саме забезпечення ефективного 

управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в 

усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням усіх вимог чинного законодавства, виховання 

правової культури майбутніх спеціалістів.  

2.2. Завданням курсу є вивчення системи чинного трудового 

законодавства, правових проблем, що виникають при вирішенні трудових 

спорів, визначення правового статусу суб’єктів трудового права, вивчення 

підстав та умов виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин, 

порядок укладання трудового договору, правове регулювання робочого часу 

та часу відпочинку, ознайомлення з специфічними способами  захисту 

трудових прав. 

Дисципліна поділена на 3 змістових модулів, які об’єднують 

лекційний матеріал, практичні заняття, самостійну роботу студентів та 

тестування. Рівень засвоєння студентом матеріалу модуля оцінюється за  

результатами виконання ним практичних  завдань та модульної контрольної 

роботи. 

Лекційні заняття  – форма занять, які сприяють активізації мислення 

студентів, дозволяють висунути проблемні питання навчального курсу, 

показати протиріччя, ознайомити студентів з історією наукового пошуку. 

Крім того, лекційні заняття дозволяють висунути проблеми для самостійного 

вивчення студентами. 

Теми  лекцій та розподіл лекційних занять за модулями, тижнями, 

наведено в  планах для денної та заочної форм навчання відповідно. 

Практичні заняття.  Метою  практичних занять є перевірка, 

поглиблення і закріплення теоретичних знань одержаних, студентами на 

лекціях та під час самостійної роботи; поглиблене вивчення останніх змін у 

законодавстві; розгляд питань, які не висвітлені в лекціях; формування у 

студентів вміння тлумачити і застосовувати норми трудового права у 

конкретних ситуаціях; надання студентам комплексу практичних вмінь та 

навичок, необхідних для формування  професійної майстерності. 

Практичні заняття є однією з організаційних форм навчання у вищій 

освіті. Вони покликані забезпечити розвиток творчого професійного 

мислення, пізнавальної мотивації і професійного виконання знань у 

навчальних умовах, сформувати у студентів інтерес до науки і науково-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



правових досліджень. Практичні заняття тісно пов’язані з усіма видами 

навчальної праці, зокрема з лекціями і самостійною роботою, а також 

передбачають послідовність підготовки до них і певний порядок проведення. 

За теоретичними питаннями студенти готують виступи або реферати. 

Виступи слід ілюструвати  посиланнями на джерельну базу. У подальшому 

вони обговорюються групою. 

2.3. В процесі вивчення нормативної дисципліни «Трудове право» 

студенти, як майбутні фахівці мають знати: 
- систему трудового законодавства, основні джерела; 

- зміст міжнародно-правових актів, прийнятих МОП та 

ратифікованих Україною; 

- практичну реалізацію норм трудового права та узагальнення 

судової практики; 

- визначення основних категорій та понять; 

- зміст та особливості різних видів трудових договорів, 

- гарантії при укладенні трудових договорів з окремими 

категоріями працівників; 

- підстави та порядок припинення трудових договорів; 

- регулювання робочого часу та часу відпочинку; 

- значення трудової дисципліни, охорони праці,  її організації 

на підприємствах, в установах та організаціях; 

- особливості охорони праці певних категорій працівників. 

вміти відрізняти правовідносини, що регулюються трудовим правом 

від тих, які є предметом регулювання інших галузей права застосовувати 

отримані знання до конкретних життєвих ситуацій; 

навчитись юридично грамотно та аргументовано захищати певне 

правове рішення,  викладати його в усній та письмовій формі;  

виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх 

застосуванні, знаходити шляхи їх вирішення.  

орієнтуватись у напрямках розвитку галузі трудового права. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- орієнтуватись у системі джерел трудового законодавства України; 

- аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми 

трудового законодавства України у практичній діяльності, роз’яснити їх 

зміст іншим; 

-  розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом, та 

відносини, що    регулюються іншими галузями права; 

- застосовувати на практиці норми правових актів; виявляти 

недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, знаходити 

шляхи їх вирішення;     . користуватися джерелами права та тлумаченнями і 

коментарями норм права при вирішенні конкретних трудових справ; 

-   логічно, послідовно, з виділенням головного, доказово викладати     

матеріал із застосуванням знань з різних джерел законодавства; 

-   користуватися правовою термінологією; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-   застосовувати правові знання з трудового права для оцінювання     

юридичних фактів, обґрунтовувати їх правову оцінку; 

- обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм трудового права 

на   практиці, особливо при реалізації норм охорони праці; 

- керуватись у практичній діяльності та в поведінці правовими 

знаннями і переконаннями, брати участь у правовому вихованні населення. 

  
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І. 
Змістовний модуль 1.  

Змістовий модуль «Законодавство про працю» 
Тема 1. Загальна характеристика законодавства про працю  
Поняття трудового й міжнародного гуманітарного права як передумов 

формування й розвитку трудового законодавства України та законодавства 

про цивільний захист населення. 

Поняття трудового законодавства. Співвідношення трудового 

законодавства та трудового права. Критерії класифікації джерел трудового 

права. Предмет правового регулювання законодавства про працю та 

цивільний захист населення, його характеристика. 

Дія нормативних правових актів про працю та цивільний захист у часі, 

просторі і за категоріями працівників. Єдність і диференціація правового 

регулювання трудових відносин. Фактори диференціації. Загальне і 

спеціальне законодавство про працю. 

Система трудового законодавства. Конституція України як основне 

джерело трудового права. Джерела міжнародного правового регулювання 

праці. Кодекс законів про працю. Система законів, що регулюють соціально-

трудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють працю працівників. 

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів у галузі праці. Нормативні 

акти Міністерства праці та соціальної політики України.  

Акти соціального партнерства. Угоди, колективні договори. Інші 

локальні нормативно-правові акти.  

Роль рішень Конституційного суду України та значення роз’яснень 

Пленуму Верховного Суду України у тлумаченні і застосуванні 

законодавства про працю. 

Реформа трудового законодавства. Проект Трудового кодексу України. 

Структура законодавства про цивільний захист населення. 

Співвідношення законодавства про працю та цивільний захист населення. 

 
Тема 2. Міжнародно-правове регулювання у сфері праці та 

цивільного захисту. Міжнародні стандарти.  
Поняття та принципи міжнародного трудового права. Суб’єкти 

міжнародного трудового права та особливості їх правового статусу. Джерела 

міжнародного трудового права та цивільного захисту населення. Міжнародні 

стандарти у сфері праці та цивільного захисту населення. Співвідношення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



норм міжнародного права та українського у сфері праці та цивільного 

захисту населення. Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці. 

Використання  міжнародних стандартів  при регулюванні трудових відносин 

та цивільного захисту населення. 

 
Тема 3. Акти соціального партнерства в системі   законодавчого 

регулювання трудових відносин. 
 Поняття і сторони колективного договору, угоди. Сфера дії 

законодавства про колективні договори та угоди. Принципи розробки та 

укладання колективних договорів та угод. Соціально-правове значення 

колективного договору, угоди. 

Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. 

Порядок укладання колективного договору. Строк і порядок ведення 

переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення. 

Порядок розробки, укладання та внесення змін і доповнень до 

колективного договору. Строк чинності колективного договору. 

Зміст колективного договору. Види умов колективного договору: 

нормативні, зобов’язальні та інші. Структура колективного договору. 

Правове значення додатків до колективного договору. Реалізація 

колективного договору та контроль за виконанням його умов. 

Поняття, види та сторони соціально-партнерських угод. Порядок 

ведення переговорів з укладання та змін угод. Строки їх чинності. Структура 

і зміст угод. Контроль за виконанням угод. 

Співвідношення трудового законодавства з положеннями 

колективного договору і угод. Вирішення спорів між сторонами 

колективного договору, угоди. Відповідальність за порушення законодавства 

про колективні договори та угоди. 

 
Змістовий модуль 2 «Поняття, сторони та зміст трудового                         

договору» 

Тема 4. Поняття трудового договору та його характеристика у 
сучасний період 

Поняття та значення трудового договору. Відмінність трудового 

договору від суміжних цивільно-правових договорів, які пов’язані з працею. 

Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Умови трудового 

договору та їх правове значення. Умови, які передбачені у законодавстві. 

Умови, що встановлюються за угодою сторін при укладанні трудового  

договору. Необхідні та додаткові (факультативні) умови. Поняття трудової 

функції та місця роботи. 

Порядок укладання трудового договору. Юридичні гарантії при 

укладанні трудового договору. Форма трудового договору. Документи, що 

подаються при укладанні трудового договору. Реєстрація трудового договору 

між працівником і фізичною особою. Випробування при прийнятті на роботу. 

Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформлення прийняття на роботу. Трудова книжка. 

Тема 5. Види трудових договорів. Зміна умов трудового договору 
Види трудових договорів: за строком дії, змістом, порядком укладання. 

Особливості окремих видів трудових договорів. Строкові трудові договори. 

Види строкових трудових договорів. Контракт як різновид трудового 

договору. Зміст контракту. Трудові договори при суміщенні професій і посад. 

Трудовий договір про роботу за сумісництвом. Трудові договори, що 

укладаються при організованому наборі працівників. Трудовий договір, що 

укладається з молодим спеціалістом. Трудовий договір про надомну роботу. 

Трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою. Трудові договори з 

іноземцями. Трудові договори, що укладаються з працівниками за конкурсом. 

Інші види трудових договорів. 

Поняття переведення на іншу роботу. Відмінність переведення від 

переміщення. Види переведень на іншу роботу. Тимчасове переведення 

працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. Випадки 

тимчасового переведення на іншу роботу. Тимчасові переведення на іншу 

роботу в разі простою. Інші види переведень. 

Зміна істотних умов праці. Підстави та порядок зміни істотних умов 

праці. 

Атестація працівників. Поняття, значення та порядок проведення 

атестації. Правові наслідки атестації. 

Тема 6. Припинення трудового договору  
 Підстави припинення трудового договору. Класифікація підстав 

припинення трудового договору. Додаткові підстави припинення трудового 

договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання 

трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу з певними категоріями працівників за певних 

умов. Розірвання трудового договору на вимогу виборного профспілкового 

органу. 

Правове регулювання усунення працівників від роботи. Поняття і 

випадки усунення працівників від роботи. Відмінність усунення від 

звільнення працівника. 

Порядок звільнення з роботи. Переважне право на залишення на роботі 

при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та 

праці. Попередня згода профспілкового органу первинної профспілкової 

організації, членом якої є працівник, на розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця. Випадки розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця без згоди профспілкового органу. 

Оформлення звільнення. Порядок проведення розрахунку при 

звільненні з роботи працівника. Трудова книжка. Вихідна допомога. Правові 

наслідки незаконного звільнення. 

Тема 7. Індивідуальні та колективні трудові спори 
Загальна характеристика трудових спорів. Поняття і види трудових 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



спорів. Класифікація трудових спорів. Причини виникнення трудових спорів. 

Органи, що розглядають трудові спори. Принципи розгляду трудових 

спорів. Підвідомчість трудових спорів. 

Індивідуальні трудові спори. Органи з розгляду індивідуальних 

трудових спорів. Комісія з трудових спорів (КТС): порядок створення, 

компетенція. Порядок і строки розгляду індивідуального трудового спору в 

КТС. Винесення рішення та його виконання. 

Розгляд індивідуальних трудових спорів у місцевих судах. Трудові 

спори, що підлягають безпосередньому розглядові у судах. 

Поняття і види строків з розгляду трудових спорів. 

Поняття колективного трудового спору.Законодавче регулювання 

порядку вирішення колективних спорів (конфліктів). Органи з вирішення 

колективних трудових спорів: примирна комісія; трудовий арбітраж. Порядок 

їх створення та компетенція. Порядок прийняття і виконання рішення щодо 

колективного трудового спору. Незалежний посередник. Національна служба 

посередництва і примирення. 

Право на страйк і його реалізація. Правові наслідки законного і 

незаконного страйку. 

 
Змістовий модуль 3. «Робочий час та час відпочинку» 

Тема 8. Правове регулювання робочого часу 
Поняття робочого часу і значення його правового регулювання. 

Гарантії щодо робочого часу. 

Поняття і види робочого тижня, робочого дня, зміни. 

Види робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу. Скорочена 

тривалість робочого часу. Неповний робочий час. 

Поняття режиму робочого часу, порядок його встановлення. 

П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень і тривалість щоденної 

роботи. Початок і закінчення роботи. Робота за змінами. Перерви між 

змінами. Чергування. 

Спеціальний режим правового регулювання робочого часу. Тривалість 

роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів та уночі. 

Неповний робочий час. Ненормований робочий день. 

Порядок обліку робочого часу. Поняття «облік робочого часу». 

Поденний і щотижневий облік робочого часу. Підсумований облік робочого 

часу. Облікові періоди. 

Особливості регулювання робочого часу в окремих галузях економіки. 

Гнучкі графіки роботи. Поділ робочого дня на частини. Вахтовий метод 

організації робіт. Поняття вахтового методу організації робіт. Тривалість 

вахти та робочого дня. 

Поняття і порядок застосування понаднормових робіт. Виняткові 

випадки застосування понаднормових робіт. Заборона залучення до по 

наднормових робіт окремих категорій працівників. Граничні норми 

застосування понаднормових робіт. Компенсація понаднормових робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розмежування понаднормових робіт і ненормованого робочого дня. 

Тема 9. Час відпочинку 
Поняття і види часу відпочинку. Перерви упродовж робочого дня 

(зміни) для відпочинку та харчування. Додаткові перерви для годування 

дитини. Щоденні перерви в роботі (міжзмінні перерви). Щотижневий 

безперервний відпочинок (вихідні дні). Святкові і неробочі дні. 

Поняття і види відпусток. Державні гарантії права на відпустку. 

Щорічна основна відпустка. Види щорічної відпустки. Тривалість 

щорічної основної відпустки. Тривалість основної щорічної відпустки для 

окремих категорій працівників, що встановлені іншими актами 

законодавства. 

Щорічна додаткова відпустка та її види. Відпустка за умови праці, за 

особливий характер праці. Стаж роботи, що дає право на щорічну основну 

відпустку. 

Порядок надання відпусток. Черговість надання відпусток. Випадки 

перенесення щорічної відпустки на вимогу працівника. Підстави перенесення 

відпустки на інший період. Випадки відкликання з відпустки. 

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Поєднання роботи з 

навчанням. Соціально-правове значення поєднання праці з навчанням. 

Творча відпустка, умови, тривалість і порядок надання. 

Соціальні відпустки. Види соціальних відпусток. Відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей. 

Оплата відпусток. Порядок обчислення заробітної плати працівникам 

за час відпустки. Випадки виплати грошової компенсації за невикористані 

щорічні відпустки. 

Відпустки без збереження заробітної плати. Відпустки, що надаються в 

обов’язковому порядку за бажанням працівника. Відпустки, що надаються за 

згодою сторін. Тривалість відпустки без збереження заробітної плати. 

Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. 

Тема 10. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про 
працю 

Поняття і система органів з нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю та їх повноваження. Види нагляду та контролю за 

додержанням законодавства України про працю.  

Державний нагляд і державний контроль за додержанням 

законодавства про працю. 

Повноваження місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування у сфері охорони праці. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю: 

професійні спілки, спеціальні органи у складі профспілок — правова і 

технічна інспекція праці, трудові колективи та їх постійний орган — рада 

трудового колективу та ін.  

Юридична відповідальність за порушення законодавства України про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



працю. Кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність. 

Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л. п. лаб. інд. с.р. л. п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

 
Тема 1. Загальна 

характеристика 

законодавства про 

працю  

8 2 2 

 

 5  

 

   

 

Тема 2. Міжнародно-

правове регулювання у 

сфері праці та 

цивільного захисту. 

Міжнародні стандарти. 

8 2 2 

 

 5  

 

   

 

Тема 3. Акти 

соціального 

партнерства в системі   

законодавчого 

регулювання трудових 

9 2 2 

 

 5  

 

   

 

Разом змістовий 
модуль 1. 

 6 6 

 

 15  

 

   

 

Змістовний модуль 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Поняття 

трудового договору та 

його характеристика у 

сучасний період 

7 1 2 

 

 5  

 

   

 

Тема 5. Види трудових 

договорів.  Зміна умов 

трудового договору. 

7 1 2 

 

 6  

 

   

 

Тема 6. Припинення 

трудового договору  

 1 2 
 

 6  
 

   
 

Тема 7. Індивідуальні 

та колективні трудові 

спори 

 

 1 2 

 

 6  

 

   

 

Разом змістовий 
модуль 2. 

 4 8 

 

 23  

 

   

 

Змістовний модуль 3 

Тема 8. Правове 

регулювання робочого 

часу 

7 2 2 

 

 6  

 

   

 

Тема 9. Час відпочинку 7 2 2 

 

 5  

 

   

 

Тема 10. Нагляд і 

контроль за 

додержанням 

законодавства про 

працю 

7 2 2 

 

 5  

 

   

 

Разом змістовий 
модуль 3. 

51 8 6 
 

 16  
 

   
 

Всього годин  32 16 20   54       

 
 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми К-сть годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальна характеристика законодавства про 

працю. 

2 

 

2. Тема 2. Міжнародно-правове регулювання у сфері 

праці та цивільного захисту. Міжнародні 

стандарти.  

2 

 

3. Тема 3. Акти соціального партнерства в системі   

законодавчого регулювання трудових відносин. 

2 

 

4. Тема 4. Поняття трудового договору та його 

характеристика у сучасний період. 

2 

 

5. Тема 5. Види трудових договорів. Зміна умов 

трудового договору. 

2 

 

6. Тема 6. Припинення трудового договору.  2  

7. Тема 7. Індивідуальні трудові спори. Колективні 

трудові спори. 

2 

 

8. Тема 8. Правове регулювання робочого часу. 2  

9. Тема 9. Час відпочинку. 2  

10. Тема 10. Нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю. 

2 

 

 Всього 20  
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальна характеристика законодавства про 

працю. 

5 
 

2. Тема 2. Міжнародно-правове регулювання у сфері 

праці та цивільного захисту. Міжнародні 

стандарти.  

5 

 

3. Тема 3. Акти соціального партнерства в системі   

законодавчого регулювання трудових відносин. 

5 
 

4. Тема 4. Поняття трудового договору та його 

характеристика у сучасний період. 

5 
 

5. Тема 5. Види трудових договорів. Зміна умов 

трудового договору. 

6 
 

6. Тема 6. Припинення трудового договору.  6  

7. Тема 7. Індивідуальні трудові спори. Колективні 

трудові спори. 

5 
 

8. Тема 8. Правове регулювання робочого часу. 6  

9. Тема 9. Час відпочинку. 5  

10. Тема 10. Нагляд і контроль за додержанням 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



законодавства про працю. 

 Всього 54  
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни «Трудове 

право» є системний підхід. Методологія вивчення дисципліни і оцінювання 

знань слухачів заснована на індивідуально-диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування 

різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських 

заняттях, проведення модульного контролю, складання заліку.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 

розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 

Основними методами навчання є:  

1. лекції;  

2. практичні завдання; 

3. наукова робота; 

4. самостійна робота; 

5. тренінги; 

6. ситуаційні завдання. 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку 

від 0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  

2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№2 

Змістовий модуль 

№3 
всьог

о 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т8 Т9 Т10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національної шкалою 
для екзамену, 

курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно  

 

Зараховано 
82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 

07-02-27 Міщук, І. В. та Пасічнюк, В. Б. (2017) Методичні вказівки до 

практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трудове 

право» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» (Документознавство та інформаційна діяльність) денної 

форми навчання.  
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