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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Трудове право» спрямована на формування у 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загальних та фахових 

компетентностей щодо знання основних нормативно-правових актів та положеннь 

законодавства у сфері публічного управління та адміністрування. Дисципліна 

зоорієнтована на вивчення таких питань, як: поняття і предмет трудового права; 

поняття трудових правовідносин, умови і підстави їх виникнення; зміст трудових 

правовідносин; поняття суб’єктів трудового права, їх класифікація; наймані 

працівники як суб’єкти трудового права;  власник підприємства, установи, організації 

або уповноважений ним орган (роботодавець) як суб’єкт трудового права; поняття 

колективного договору, угоди та їх сторони; поняття, зміст, умови та форми 

трудового договору; зміна умов трудового договору; види трудового договору; 

поняття і нормативи робочого часу; види робочого часу та їх характеристика; поняття 

часу відпочинку і його види; поняття і види заробітної плати. 

Метою навчальної дисципліни є вивчення основних положень трудового права 

України щодо поняття права людини на працю та його міжнародних правових 

стандартів; конституційних гарантій здійснення права на працю в Україні; кола 

суспільних відносин, які входять до предмета трудового права; методу, функцій, 

принципів та джерел трудового права; вивчення основних правових інститутів 

трудового права: забезпечення зайнятості і працевлаштування, трудового договору, 

робочого часу, часу відпочинку, оплати праці та ін. 

Засвоєння цих знань надає можливість студентам засвоїти зміст основних 

положень трудового законодавства України та міжнародних нормативно-правових 

актів, ратифікованих Україною, судової практики з розгляду трудових спорів, а також 

застосовувати законодавство за конкретних обставин. 

Завдання дисципліни полягає у виробленні у студентів умінь визначати сферу 

застосування трудового законодавства; аналізувати і тлумачити чинне трудове 

законодавство; застосовувати норми трудового права під час розв’язання конкретного 

трудового спору; складати проекти юридичних документів: трудового договору; 
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контракту; наказу про прийняття на роботу, переведення та звільнення працівника; 

колективного договору, інших локальних нормативно-правових актів. 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281 Публічне

 управлі

ння та   

адміністрування 

 

ЗК2. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 
 

ФК3. Здатність

 забезпечувати

 дотримання 

нормативно-правових та 

морально-етичних норм 

поведінки. 

 

РН6. Знати основні нормативно-

правові акти та положення законодавства 

у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

РН11. Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в 

межах своєї компетенції. 

 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

Тема 1. Трудове право як галузь права України  

Тема 2. Трудові правовідносини та їх суб’єкти  

Тема 3. Колективний договір, угода 

Тема 4.  Трудовий договір 

Тема 5. Робочий час  

Тема 6. Час відпочинку  

Тема 7. Правове регулювання оплати праці  

Тема 8.  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 

Тема 9. Трудова дисципліна 

Тема 10. Охорона праці  

Тема 11. Трудові спори  

Тема 12. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю  

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

Тема 1. Трудове право як галузь права України  

Тема 2. Трудові правовідносини та їх суб’єкти  

Тема 3. Колективний договір, угода 

Тема 4.  Трудовий договір 

Тема 5. Робочий час  

Тема 6. Час відпочинку  

Тема 7. Правове регулювання оплати праці  

Тема 8.  Матеріальна відповідальність сторін трудового договору 

Тема 9. Трудова дисципліна 

Тема 10. Охорона праці  

Тема 11. Трудові спори  
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Тема 12. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю  

Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде 

неатестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути 

відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням 

системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних 

платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого 

заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, 

комунікаційних засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: 

виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду 

ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу. 
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