
Дисципліна Трудове право 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Метою навчальної дисципліни  є: 

сформувати систему науково-практичних знань про державно-

правові явища з позиції світового досвіду і на цій основі сприяти 

формуванню знань про особливості державно-правових реалій; 

уточнити понятійно-категоріальний апарат теорії держави і права з 

урахуванням рівня розвитку сучасного права; 

забезпечити максимальну відповідність інформації, що закладена 

у суб’єктивних концептуальних моделях, об’єктивним реаліям, на 

відображення яких вона спрямована; 

забезпечити необхідний мінімум знань, який би дав уявлення про 

сутність досліджуваних явищ; 

забезпечити структурованість інформації та системність її 

викладу, що сприяло б розумінню як об’єктів дослідження в 

цілому, так і окремих їх елементів, системно-структурних зв’язків 

між ними; 

забезпечити доступність інформації, а для цього понятійно-

категоріальний апарат викласти в адаптованому вигляді з 

урахуванням аудиторії, на яку він розрахований. 

Що буде вивчатися 

найважливіші положения законодавства, що регулюють трудові 

правовідносини в України; 

основні проблеми та напрями економічної  та соціальної політики 

держави; 

правовий статус суб'єктів трудових правовідносин; 

порядок та правове забезпечення укладення трудового договору 

(контракту); 

особливості та порядок притягнення до відповідальності за 

порушення трудового законодавства; 

порядок вирішення трудових (індивідуальних та колективних) 

cпopiв та конфліктів; 

механізм захисту прав громадян у сфері трудових  відносин; 

процес формування правової свідомості i правової культури. 

застосовувати теоретичні знання на практиці;  

на основі аналізу нормативно-правових актів та наукових 

здобутків фахівців, розкривати основі питания трудового  права; 

демонструвати базові знання та розуміння законів, причинно-

наслідкових та функціональних зв’язків. 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Трудове право є однією, з основних галузей системи вітчизняного 

права, яка характеризується самостійним предметом, самостійним 

режимом правового регулювання соціально-трудових відносин, 

котрі входять до цього предмету. В ході регулювання відносин, 

галузь трудового права не потребує додаткового застосування 

норм будь-якої іншої галузі. Самостійність трудового права 

проявляється в наявності відокремленого комплексу нормативних 

правових актів, основу яких створює КЗпП України та інші 

нормативно-правові акти, які в сукупності складають окрему 

галузь вітчизняного трудового законодавства. 

 



Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин. Засвоїти необхідний 

обсяг науково - теоретичних знань, що обумовлюють можливість 

цілісного сприйняття трудових відносин в Україні на етапі 

переходу до ринкових відносин, системи трудового законодавства,  

набути норм грамотної правової поведінки у сфері трудових  

правовідносин. Використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

В процесі вивчення дисципліни планується досягти 

наступних цілей: набуття студентом поглиблених знань з 

предмета, навичок правильного застосування чинного 

законодавства про працю, вміння самостійно працювати з 

літературою, навчитися знаходити відповіді на запитання 

юридичної практики. Досягнення цієї мети сприятиме в 

подальшому успішному працевлаштуванню на підприємствах 

будь-якої організаційно-правої форми. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, робота в середовищі Moodle 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальна 

робота, контрольні завдання, тести. 

Семестровий 

контроль 
Залік 

 

 


