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Силабус навчальної дисципліни 

«ТРУДОВЕ ПРАВО» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

5 кредитів /150 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Трудове право» формує систему знань в сфері 

правового регулювання трудових відносин в Україні та порядку 

реалізації громадянами права на працю, захисту своїх прав; 

систематизації способів вирішення проблем, накопичених 

практикою розв’язання трудових спорів; оволодіння практичними 

навичками для подальшої роботи за фахом. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

 

Основні поняття, предмет, метод, система і принципи трудового 

права, напрямки правового регулювання трудових відносин; зміст 

основних інститутів трудового права; правовий статус суб’єктів 

трудового права; сфера дії законодавства про працю та тенденції 

його розвитку в умовах ринкової економіки; підстави виникнення, 

зміни та припинення трудових правовідносин, їх форма та зміст; 

порядок укладання, зміст, підстави зміни та припинення трудового 

договору; порядок та особливості укладення колективного договору, 

його сторони та зміст; основні принципи державної політики в сфері 

зайнятості населення; поняття «робочий час» та «час відпочинку»; 

особливості правового регулювання оплати праці; порядок та умови 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; підстави 

застосування матеріальної відповідальності; особливості організації 

охорони праці на підприємстві; поняття та види трудових спорів, 

порядок їх розгляду; мiжнародно-правове регулювання працi. 
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Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання 

трудових та тісно пов’язаних з ними відносин та набуття практичних 

навичок роботи з нормативно-правовими актами, застосування 

правових норм, що регламентують трудові правовідносини, вміння 

вирішувати практичні ситуації у сфері правового регулювання 

трудових правовідносин. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

Узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

засвоєння складних питань з певної теми. 

Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб 

розкрити зміст основних питань. 

Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки.  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

Вміння планувати та організовувати свою професійну діяльність. 

Здатність до збору і аналізу інформації з національних і 

міжнародних джерел, оцінка її достовірності, використання 

сучасних інформаційних технологій і баз даних. 

Здатність до проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній 

дискусії. 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати в команді колег за фахом. 

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, 

сімейне, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 

Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

Вміння застосовувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій. 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції.  
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Навчальна 

логістика 

 

МОДУЛЬ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА.  

КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

Тема 1-2.  Предмет, метод, система, джерела та функції трудового 

права. 

Тема 3. Принципи трудового права. 

Тема 4. Суб’єкти трудового права. 

Тема 5. Трудові правовідносини. 

Тема 6. Колективні договори та угоди. 

Тема 7. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 

громадян. 

 

МОДУЛЬ ІI 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ, 

ОПЛАТА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

Тема 8. Поняття, зміст, форма та строк трудового договору. 

Тема 9. Порядок укладення трудового договору. 

Тема 10. Припинення трудового договору. 

Тема 11. Поняття та види робочого часу. Облік робочого часу. Час 

відпочинку та його види. 

Тема 12. Поняття, функції, принципи та системи оплати праці. 

Тема 13. Поняття охорони праці. Розслідування нещасних 

випадків на виробництві. 

 

МОДУЛЬ ІІI 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ТА МАТЕРІАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ. 

ТРУДОВІ СПОРИ 

Тема 14-15. Поняття трудової дисципліни та методи її 

забезпечення. Дисциплінарна відповідальність, її підстава, види та 

порядок притягнення. 

Тема 16. Поняття, підстава, умови та види матеріальної 

відповідальності сторін трудового договору. 

Тема 17. Поняття та види трудових спорів, порядок їх розгляду. 

Тема 18. Нагляд i контроль за дотриманням законодавства про 

працю. 

Тема 19. Мiжнародно-правове регулювання працi. 

 

Пререквізити 

Дисципліна «Трудове право» може вивчатись студентами після 

набуття окремих компетентностей на дисциплінах «Теорія держави і 

права», «Конституційне право України», «Цивільне та сімейне 

право», «Кримінальне право». 
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Постреквізити 

Дисципліна «Трудове право» є складовою циклу професійної та 

практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з права. 

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Право соціального захисту» та «Фінансове право», 

інших спеціальних курсів. Набуті знання можуть бути використанні 

при написання курсових робіт та складанні комплексного 

кваліфікаційного іспиту. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Бойко М.Д. Трудове право України. Навч. посібник. 

Рекомендовано МОН України. К.: ЦУЛ, 2017. 400 с. 

2. Трудове право України: академ. курс: підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. П.Д. Пилипенка; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 5-те вид., переробл. та допов. 

К.: Ін Юре, 2014. 548 с. 

3. Трудове право України: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. 

навч. закл. / С.М. Прилипко та ін. 5-те вид., допов. Харків: Право, 

2014. 757 с. 

4. Трудове право України : підручник / за заг. ред. М.І. Іншина, 

В.Л. Костюка, В.П. Мельника; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», 

Ф-т правн. наук, Нац. ун-т «Остроз. акад.», Ін-т права ім. І. 

Малиновського, Київ. ін-т Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.». Київ: 

Леся, 2015. 531 с.  

5. Трудове право України:  підручник / За заг. ред. М.І. Іншина, 

В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: 

ЦУЛ, 2016. 472 с. 

6. Трудове право : підручник / О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, 

А.М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О.М. Ярошенка. 3-тє вид., 

перероб. і допов. Харків: Право, 2019. 544 с. 

Допоміжна 

1. Іванов Ю.Ф. Трудове право України. Навч. посібник. К.: ЦУЛ, 

2016. 224 с. 

2. Корнєєв Ю.В. Трудове право України: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 

2019. 112 с. 

3. Трудове право України (Загальна частина): навч. посіб. / Н.Д. 

Гетьманцева, І.Г. Козуб; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

Чернівці: Рута, 2013. 311 с. 

4. Трудове право України (Особлива частина): навч. посіб. / Н.Д. 

Гетьманцева, І.Г. Козуб; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

Чернівці: Рута, 2014. 503 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws - офіційний веб-портал Верховної 

Ради України 

2. http://www.reyestr.court.gov.ua/ - Єдиний державний реєстр 

судових рішень 

3. http://www.ligazakon.ua - Портал Ліга Закон 

4. http://www.nau.ua - Професійна юридична система Мега-НАУ 

5. http://pravo.ua - Юридичний портал Pravo. Видавництво 

«Юридична практика» 

6. https://urist-ua.net/ - Юрист –UA –актуальні зразки договорів 

України та юридична допомога за українським законодавством 
7. https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm - Міжнародна 

організація праці  

8. https://dsp.gov.ua/ - Державна служба України з питань праці 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.nau.ua/
http://pravo.ua/
https://urist-ua.net/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://dsp.gov.ua/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 45 

Практичні 45 

Самостійна робота 60 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 19 

Модуль 2 17 

Модуль 3 14 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

80-89 В 

добре 
70-79 С 

60-69 D 

задовільно 
50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 2 (незадовільно)  

з обов’язковим повторним курсом 

Викладач(і) 

 

ОКСАНА ЮРІЇВНА ДОКАШ 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача (-ів): 
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: o.dokash@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=299 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
mailto:o.dokash@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=299

