
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

1. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

2. Інформація про 

викладача: 

Андрієнко Ірина Святославівна - кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 70 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

Сфера наукових інтересів: 

Цивільний процес, право соціального забезпечення  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 237, тел. (050) 391 58 35 Viber, 

Telegram, електронна адреса: airene_2014@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

4. Форма навчання:  Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни: 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі: 

 

Викладається у п’ятому  семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Метою викладення навчальної дисципліни є 

засвоєння  здобувачами вищої освіти системи знань з 

трудового права України, отримання теоретичних знань у 

сфері правового регулювання трудових відносин; набуття 

практичних навичок застосування правових норм, що 

регламентують  трудові  відносини; формування 

правосвідомості і правової культури у майбутніх 

фахівців. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Трудове право»  є формування у здобувачів вищої освіти  

умінь та навичок використання  здобутих знань у 

повсякденній діяльності за обраним фахом та 

застосовування їх при вивченні інших галузей 

приватного права в межах національної правової системи. 



9. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

Теорія держави та права, конституційне право, цивільний 

процес, адміністративне право, кримінальне право, 

екологічне право, право соціального забезпечення, 

цивільне право, господарське право. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, практичних  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний,  дослідницький методи. 

11. Форма контролю: Залік  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

            

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  
У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

 знати: поняття і юридичні властивості трудового 

законодавства; правовий статус суб'єктів трудового 



права; поняття і зміст трудових правовідносин в Україні; 

правове регулювання укладення колективних договорів 

(угод); поняття та особливості укладення і припинення 

різних видів трудових договорів; правове регулювання 

робочого часу та часу відпочинку; правове регулювання 

оплати праці; особливості дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності за трудовим 

законодавством; порядок вирішення індивідуальних та 

колективних трудових спорів; механізм організації 

нагляду та контролю за дотриманням трудового 

законодавства. 

вміти: використовувати положення науки 

трудового права в практичній діяльності; формулювати 

та роз’яснювати зміст і значення трудових 

правовідносин; орієнтуватися у системі норм трудового 

законодавства; правильно кваліфікувати трудові 

відносини, відмежовувати їх від відносин, що 

регулюються іншими галузями права; тлумачити чинне 

законодавство про працю та правильно застосовувати 

його при вирішенні практичних завдань, аргументуючи 

власну точку зору щодо прийнятого рішення; самостійно 

аналізувати акти цивільного законодавства, володіти 

навичками практичного використання цивільно-правових 

засобів. 

14. Основні інформаційні 

джерела: 

1. Авдійчик О.П., Ловʼяк О.О. Співвідношення 

гарантійних та компенсаційних виплат у діючому Кодексі 

законів про працю та проекті Трудового кодексу / О.П. 

Авдійчик, О.О. Ловʼяк / Законодавство України: 

недоліки, проблеми систематизації та перспективи 

розвитку: матеріали круглого столу (21 квітня 2017 р.) 

відп. ред.. С.В. Губарєв, О.О. Ловʼяк – К., ФОП Кандиба 

Т.П., 2017. –С. 48-50. 

2. Актуальні проблеми теорії трудового права та права 

соціального забезпечення [Текст] : монографія / 

[Чанишева Г. І. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., 

чл.-кор. НАПрН України Г. І. Чанишевої ; Нац. ун-т 

«Одес. юрид. акад.». – Одеса : Фенікс, 2015. – 328 с. 

3. Венедіктов С. В. Правове регулювання трудових 

відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст]: навч. 

посіб. / С. В. Венедіктов. – К. : Алерта, 2012. – 367 с. 

4. Вишновецька С. В. Методологія науки трудового 



права [Текст]: монографія / С. В. Вишновецька ; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. − 

Київ : Ніка-Центр, 2014. – 319 с. 81.  

5. Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-

правовий аспект [Текст] : монографія / В. О. 

Голобородько [та ін.] ; [за наук. ред. проф. Ярошенка О. 

М.]. − Харків : Юрайт, 2012. – 255 с. 
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Реформування законодавства України та розвиток 

суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: 

Збірник наукових статей з нагоди 40-річного ювілею 
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