
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
    1. Код:  

2. Назва: Трудове право 

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: - 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: - 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

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

Володимирівна к.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права та галузевих 

дисциплін 

9. Результати навчання:  
• застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки порівнювати і аналізувати норми трудового 

законодавства;  

• тлумачити і застосовувати чинне трудове законодавство;  

• узагальнювати правову практику застосування норм трудового законодавства та робити 

відповідні висновки; 

•  давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов’язані з застосуванням праці  

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

інноваційних методів викладання, модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: - 
12. Зміст курсу:  Поняття, предмет, методи, принципи та система трудового права.Трудові 

правовідносини. Правове забезпечення зайнятості та працевлаштування громадян.  

Характеристика колективного договору. Характеристика трудового договору. Робочий час і 

час відпочинку. Оплата праці. Охорона праці. Індивідуальні і колективні трудові спори.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Трудове право України :навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. 
– 173 с. 

2. Трудове право України:навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак [та 

ін.]; за ред. П. Д. Пилипенка. – [3-тє вид.,переробл. і доповн.]. – К. :Істина, 2010. – 

208с. 

3. Величко Л.Ю. Сфера дії трудового права: погляд в історію та новітні виклики / 

Л.Ю. Величко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

Юридичні науки. – 2017. – Том 1. Випуск 1. – С. 122-125. 
4. Гостюк О. Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий 

погляд на проблему // Підприємництво, господарство і право. – 2018. - № 7. – С. 92- 

96. 
5. Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 року N 2694- XII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-94 (дата звернення: 19.06.2020) 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 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. 

Поточний контроль: тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри 

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

доцент 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: - 
2. Name: Labor Law 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Type: selective 

4. Level of higher education: І (bachelor's degree), ІІ magistr 

5. Study year, when the discipline is offered: - 
6. Study semester, when the discipline is studied: - 
7. Number of established credits ECTS: - 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Mishchuk I.V, 

candidate of Juridical Sciences, associate professor, professor of Constitutional Law and branch 

disciplines. 

9. Learning outcomes: 
● Understand and use technology developing, making and implementing management decisions. 

● Understand the basics of e-government.Уміти користуватися системою електронного 

документообігу. 

● Use the acquired knowledge in different legal situations, highlight  legally significant  facts, 

form substantiated legal conclusions to compare and analyze the norms of labor legislation; 

● Interpret and apply current labor legislation; 

● Generalize the legal practice of labor laws and make appropriate conclusions; 

● Grounds and conditions for the emergence, change and termination of employment. 

10. Forms organization of lessons: lectures, seminars using traditional and innovative teaching 

methods, modular control. 

11. Subjects what precede the study of this discipline: State formation in Ukraine 

12. Course content: General characteristics of labor legislation. Acts of the social partnership system 

of legal regulation of labor relations. Legal regulation of employment. The concept of 

employment contract and its characteristics. Termination of the employment contract. Legal 

regulation of working time. Legal regulation of rest time. Responsibility in labor law. Individual 

labor disputes. Collective labor disputes. Supervision and control over compliance with labor 

legislation. 

13. Recommended educational publications: 
● Трудове право України :навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 

173 с. 

● Трудове право України:навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак [та ін.] ; 

за ред. П. Д. Пилипенка. – [3-тє вид.,переробл. і доповн.]. – К. :Істина, 2010. – 208 с. 

● Величко Л.Ю. Сфера дії трудового права: погляд в історію та новітні виклики / Л.Ю. 

Величко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні 

науки. – 2017. – Том 1. Випуск 1. – С. 122-125. 

● Гостюк О. Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий 

погляд на проблему // Підприємництво, господарство і право. – 2018. - № 7. – С. 92-96. 

● Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 року N 2694- XII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-94 (дата звернення: 19.06.2020) 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical classes, 60 hours of individual work. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of 

business and role-playing games, individual and group research tasks, ussng multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control: testing, surveys. 

16. Language of instruction: Ukrainian 

 
Deputy Director of Teaching and Guiding, 

associate professor, 

Candidate of Legal Sciences Mishchuk I.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


