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1. Мета опанування дисципліни: формування системи знань, умінь та 

навичок щодо правового регулювання: соціального партнерства на 

державному регіональному та локальному рівні; укладення, зміни та 

припинення трудового договору; надання правових гарантій найманим 

працівникам у галузі робочого часу та часу відпочинку; оплати праці; 

організації охорони праці на виробництві; матеріальної та дисціплінарної 

відповідальності; вирішення трудових спорів. 

 

2. Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО щодо правового регулювання трудових правовідносин та 

правовідносин тісно пов’язаних з трудовими, формування вмінь та навичок: 

укладення колективного договору і колективних угод на державному 

регіональному та локальному рівні, укладення, зміни умов та припинення 

трудового договору, захисту трудових прав найманих працівників у галузі 

робочого часу та часу відпочинку, організації оплати праці; організації 

охорони праці на виробництві, притягнення сторін трудового договору до 

матеріальної та дисціплінарної відповідальності; вирішення індивідуальних 

трудових спорів між найманим працівником і роботодавцем, вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів) на державному регіональному та 

локальному рівні. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 системи трудового права його джерел, принципів та функцій; 

 процедури соціального партнерства в Україні, алгоритму укладення 

колективних договорів та угод; 

 процедури укладення та видів трудового договору; 

 правових гарантій у галузі робочого часу та часу відпочинку; 

 організації оплати праці на виробництві; 

 процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності найманих 

працівників; 

 процедури притягнення до матеріальної відповідальність сторін 

трудового договору;  

 правового регулювання охорони праці на виробництві; 



 процедури вирішення трудових спорів. 

застосування знань і розумінь:  

 уміння та навички застосовувати принципи трудового права у практичній 

діяльності; 

 укладати проекти колективних договорів та угод; 

 видавати накази і розпорядження щодо прийняття на роботу та 

звільнення з роботи найманих працівників; 

 видавати накази і розпорядження щодо зміни умов трудового договору та 

відпусток; 

 організовувати оплату праці на виробництві; 

 видавати накази щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 

найманих працівників; 

 видавати накази щодо притягнення до матеріальної відповідальність 

сторін трудового договору;  

 організовувати охорону праці на виробництві, проводити інструктажі; 

 вирішувати трудові спори. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Поняття трудового права, його система, джерела, принципи та 

функції 

Тема 2. Соціальне партнерство, колективні договори і угоди 

Тема 3. Трудовий договір 

Тема 4. Робочий час та час відпочинку 

Тема 5. Оплата праці 

Тема 6. Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність працівників 

Тема 7. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору  

Тема 8 Правове регулювання охорони праці  

Тема 9 Трудові спори 
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