
Трудове право України 
Тип дисципліни: вільного вибору студентів 
Семестр:  
шостий 
Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, 
семінарські заняття – 32, самостійна робота – 56. 
Лектор: 
к. юрид. н., доцент Дмитришин Ю.Л. 
Результати навчання: 
знання: 
- Систему трудового права. Систему трудового законодавства; 
- Систему джерел трудового права; 
- Поняття та значення трудового договору.  Сторони трудового договору; 
- Порядок укладання трудового договору. Юридичні гарантії при укладанні трудового 
договору; 
- Підстави припинення трудового договору; 
- Які категорії працівників мають переважне право на залишення на роботі; 
- Поняття і види робочого часу і часу відпочинку; 
- Види відпусток; 
- Поняття оплати праці. Організацію оплати праці на підприємствах, в установах і 
організаціях. Тарифну система заробітної плати та її елементи; 
уміння:  
- працювати з нормативно-правовими актами; 
- оперувати юридичною термінологією; 
- на практиці застосовувати набуті знання з курсу “Трудове право України”. 
- відмежування трудового права від суміжних галузей права: цивільного права, 
адміністративного права, права соціального забезпечення, цивільно-процесуального права 
та виправно-трудового права; 
- визначити відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, 
які пов’язані з працею; 
- розрізняти поняття переведення та переміщення; 
- визначити відмінність між дисциплінарною та матеріальною відповідальністю; 
здатності: 
- знати, розкривати, пояснювати основні норми трудового права,  
- бути готовим грамотно використовувати основну юридичну термінологію в галузі 
трудового права;  
- бути здатним називати, аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють норми 
сучасного трудового права,  
- бути здатними порівнювати національне трудове законодавство з міжнародними 
правовими актами;  
- знати, пояснювати зміст і структуру нормативно-правових актів, вміти ними 
користуватися, знаходити необхідну інформацію, співвідносити норми права з реальними 
життєвими ситуаціями;  
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
– конституційне право України, теорія держави і права; 
Зміст навчальної дисципліни: 
Предмет, функції і метод правового регулювання трудового права України. Трудові 
правовідносини. Колективні трудові договори і угоди. Трудовий договір. Правове 



регулювання робочого часу. Правове регулювання часу відпочинку. Правове регулювання 
оплати праці. Внутрішній трудовий розпорядок. Дисциплінарна та матеріальна 
відповідальність працівників. Трудові спори. 
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Трудове право України. Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи 
студентів / Юрій Дмитришин. – Дрогобич: видавничий відділ Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 165 с. 
Трудове право України. Завдання для самостійної роботи: навчально-методичний 
посібник [для фахівців  І (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх напрямів підготовки] / 
Юрій Дмитришин, Єлизавета Копельців-Левицька. – Дрогобич: видавничий відділ 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 104 с. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік – у сьомому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
правознавства, соціології та політології. 


