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Опис дисципліни
Як навчальна дисципліна «Актуальні питання трудового права» полягає в поглибленні
теоретичних знань у сфері правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними
відносин, а також у формуванні у студентів практичних навичок застосування правових
норм, що регламентують зазначені відносини.
По завершенню вивчення дисципліни «Актуальні питання трудового права» студенти
зможуть:
- досліджувати і порівнювати вітчизняні та зарубіжні теорії трудового права в
історичному розрізі та в умовах сучасності;
- аналізувати нормативно-правові акти у відповідних сферах трудових відносин та
висловлювати власну позицію щодо їх систематизації та відповідного структурування
законодавства;
- виявляти та реагувати відповідно до чинного законодавства на факти порушення
чинних національних та міжнародно-правових актів, що регулюють трудові правовідносини;
- проводити дослідження з актуальних питань трудового права;
- виокремлювати контроверсійні положення в нормативно-правовому регулюванні у
сфері найманої праці;
- доцільно і правильно використовувати трудо-правову термінологію;
- аналізувати теорії, концепції, наукові підходи становлення та подальшого розвитку
трудового права;
- розробляти локальні акти, відповідно до специфіки та напрямів діяльності
підприємств, установ та організацій;
- аналізувати та узагальнювати судову практику.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з двох навчальних модулів, а саме:
– навчального модуля № 1 «Проблемні аспекти загальної частини трудового права»;
- навчального модуля № 2 «Проблемні аспекти особливої частини трудового права»
Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною
навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи
та аналіз результатів її виконання.

Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

1

2

3

4

1. Актуальні
1/1

1/1

питання предмету
та системи
трудового права
України.
2. Джерела
трудового права в
його сучасній
концепції

Розуміти проблеми поняття трудового права та
предмета його правового регулювання в історичному
розрізі та в умовах сьогодення. Усвідомлювати місце
трудового права в системі права України та
перспективи його розвитку.
Аналізувати проблемні аспекти видів джерел трудового
права. Усвідомлювати значення єдності та
диференціації у правовому регулюванні трудових
відносин. Розуміти сутність локального правового

Задачі,
питання

Тести,
задачі,
питання
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регулювання трудових відносин. Знати:основні
міжнародно-правові стандарти у сфері праці та
трудових відносин.
3. Актуальні
1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Вміти акцентувати увагу на проблемах диференціації
питання суб’єктів суб’єктів трудового права за різними ознаками.
трудового права Визначати їх роль у певних видах індивідуальних і
України.
колективних трудових відносин.
Знати стадії укладення трудового договору та вміти
аналізувати їх проблемні моменти. Усвідомлювати
відмінності трудового договору від цивільного4. Проблеми
правового договору про виконання роботи. Вміти
регулювання
складати проект трудового договору.
трудового
Розуміти підстави та умови припинення трудових
договору
правовідносин. Знати підстави та порядок припинення
трудових відносин і, зокрема, розірвання трудового
договору з ініціативи працівника, роботодавця та інших
осіб.
Розуміти і аналізувати відмінності між наглядом і
5. Проблеми
контролем за додержанням законодавства про працю.
реалізації та
охорони права Знати повноваження органів, які здійснюють нагляд і
контроль.
на працю і
Знати види робочого часу, його режими та облік, види
відпочинок
часу відпочинку працівників, види відпусток та
проблемні аспекти їх правового регулювання.
Усвідомлювати проблемні моменти правового
6. Проблеми
регулювання гарантії прав працівників на охорону
реалізації та
праці, порядок організації охорони праці на
охорони права на
підприємстві, в установі, організації, порядок
охорону праці
проведення розслідувань нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві..
Знати методи забезпечення трудової дисципліни, види
7. Проблеми
заохочень працівника за успіхи у праці, а також види
юридичної
стягнень за порушення трудової дисципліни. Розуміти
відповідальності в порядок застосування заохочень і стягнень.
трудовому праві Розуміти проблемні аспекти умов настання
матеріальної і інших видів відповідальності у сфері
трудового права.
8. Правове
регулювання
індивідуальних та
колективних
трудових спорів:
стан та
перспективи
розвитку.

Усвідомлювати теоретичні і практичні аспекти понять:
«соціальний діалог», «соціальне партнерство». Знати і
аналізувати етапи укладення колективного договору,
усвідомлювати його роль у регулюванні трудових
відносин. Досліджувати і аналізувати підстави
виникнення трудових спорів, знати їх види. Знати
порядок вирішення індивідуальних трудових спорів та
колективних трудових спорів, порядок оголошення
страйку.

Тести,
задачі,
питання

Тести,
задачі,
питання

Тести,
задачі,
питання

Тести,
задачі,
питання

Тести,
задачі,
питання

Тести,
задачі,
питання
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Політика оцінювання
– Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на
нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
– Політика щодо академічної доброчесності:
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із
коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт
та екзаменів заборонені (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв).
– Політика щодо відвідування:
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються
бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може
відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання
Опитування під час занять – усно

% від остаточної оцінки
40
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Модуль 1 (теми 1-4) – комплексна контрольна робота
Модуль 2 (теми 5-8) – комплексна контрольна робота
Екзамен (теми 1-10) – тести, завдання, кейси
Шкала оцінювання студентів:
ECTS
Бали
A
B
C
D
E
FX
F

90-100
82-89
74-81
65-73
60-63
35-59
1-34

30
30
40

Зміст
відмінно
добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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