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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Українська
2021-2022 2021-2022

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
08 Право
(шифр і назва)

Вид дисципліни
ВибірковаСпеціальність

081 Право

Модулів – 4

Освітня програма
081 Право
(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2021-2022

Семестр

Загальна кількість годин – 
150

3 3

Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
здобувача – 20

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський) рівень

24

Практичні, семінарські

26
Лабораторні

Самостійна робота
100

Індивідуальні завдання:
0 год.

Вид контролю:
залік залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Захист  трудових  прав»  є формування  у

майбутніх працівників юридичної  сфери теоретичних знань та практичних навичок у вирішення
трудових спорів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Захист трудових прав» є:
1.  Вивчення  теорії  виникнення  захисту  трудових  прав  та  розвитку  механізму  правового

регулювання вирішення трудових спорів, аналіз та засвоєння сучасного законодавства України та
судової практики у вирішення трудових спорів.

2.  Формування  практичних  навичок  складання  документів  у  сфері  вирішення  трудових
спорів.

У результаті вивчення  навчальної  дисципліни  відповідно  до   освітньої  програми
формуються програмні компетентності:

ІК.  Здатність  розв'язувати  задачі  дослідницького  та/або  інноваційного  характеру  у  сфері
права.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.
СК3.  Здатність  аналізувати  та  оцінювати  вплив  Конвенції  про  захист  прав  людини  та

основоположних  свобод,  а  також  практики  Європейського  суду  з  прав  людини  на  розвиток
правової системи та правозастосування в Україні.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та
в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну
аргументацію.

СК8.  Здатність  застосовувати  медіацію  та  інші  правові  інструменти  альтернативного
позасудового розгляду та вирішення правових спорів.

СК9.  Здатність  застосовувати  міждисциплінарний  підхід  в  оцінці  правових  явищ  та
правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та
функціонального  тлумачення  норм  права,  а  також  розуміння  особливостей  практики  їх
застосування.

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та
інтересів клієнтів.

СК12.  Здатність  розвивати  та  утверджувати  етичні  стандарти  правничої  діяльності,
стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК13.  Здатність  доносити до фахівців і  нефахівців  у сфері  права інформацію, ідеї,  зміст
проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги
щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

3. Передумови вивчення дисципліни

Принципи  та  процедури  судочинства,  Юридична  аргументація,  Верховенство  права,
Проблеми кримінально-правової  кваліфікації  правопорушень,  Правові  регулювання  адвокатської
діяльності

4. Результати навчання за дисципліною



У результаті  опанування змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають досягнути  таких
програмових результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння
меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями,
принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН 3.  Проводити збір,  інтегрований аналіз  та узагальнення матеріалів  з  різних джерел,
включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та
перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 6.  Обґрунтовано  формулювати  свою  правову  позицію,  вміти  опонувати,  оцінювати
докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати
та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН  10.  Аналізувати  взаємодію  міжнародного  права  та  міжнародно-правових  систем  з
правовою  системою  України  на  основі  усвідомлення  основних  сучасних  правових  доктрин,
цінностей та принципів функціонування права.

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН  15.  Мати  практичні  навички  розв'язання  проблем,  пов'язаних  з  реалізацією

процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні  знання та розв'язувати складні  задачі  правозастосування у

різних сферах професійної діяльності.

5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Вступ до проблем захисту трудових прав.
1.1. Трудові права людини: основні концепції захисту.
Поняття та класифікація трудових прав. Співвідношення захисту трудових прав із системою

прав  людини.  Типові  порушення  трудових  прав.  Процедури  та  методи  захисту  трудових  прав.
Трудовий конфлікт  та  трудовий спір як  передумови початку процедури захисту  трудових прав.
Поняття та класифікація трудових спорів.

1.2. Джерела та принципи захисту трудових прав.
Система  принципів  захисту  трудових  прав.  Характеристика  галузевих  принципів  захисту

трудових  прав.  Специфіка  юридичних  джерел  захисту  трудових  прав.  Роль  Постанов  Пленуму
Верховного Суду України та правових позицій Верховного Суду України у системі джерел захисту
трудових прав.

Модуль 2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
2.1. Загальні положення про індивідуальні трудові спори
Поняття  індивідуальних  трудових  спорів.  Класифікація  та  причини  виникнення

індивідуальних  трудових  спорів.  Сторони  індивідуальних  трудових  спорів.  Представництво  в
індивідуальних трудових спорах. Медіація як примирний засіб вирішення індивідуальних трудових
спорів

2.2. Розгляд індивідуальних трудових спорів юрисдикційними органами
Система  юрисдикційних  органів,  уповноважених  вирішувати  індивідуальні  трудові  спори.

Правовий статус комісії з трудових спорів. Право на звернення до суду за захисту трудових прав.
Строки  звернення  до  органів,  уповноважених  вирішувати  індивідуальні  трудові  спори.  Судові
витрати в індивідуальних трудових спорах. Докази та доказування при вирішенні індивідуальних
трудових спорів.  Специфіка розгляду окремих видів індивідуальних трудових спорів (спори про
оплату праці, поновлення на роботі, оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи
без  укладення  трудового  договору).  Особливості  вирішення  індивідуальних  трудових  спорів
громадян,  які  працюють за межами своїх держав.  Зарубіжний досвід  вирішення  індивідуальних
трудових спорів.

2.3. Зміст та виконання рішення уповноважених органів із індивідуальних трудових спорів
Специфіка та юридична сили рішення комісії з трудових спорів. Зміст рішення судів загальної



юрисдикції з індивідуальних трудових спорів. Оплата вимушеного прогулу як наслідок винесення
рішення з окремих категорій справ в індивідуальних трудових спорах. Відшкодування моральної
шкоди в індивідуальних трудових спорах. Обмеження повороту виконання рішень з індивідуальних
трудових  спорів.  Специфіка  виконання  рішень  із  індивідуальних  трудових  спорів,  винесених
комісією  із  трудових  спорів.  Специфіка  виконання  рішень  із  індивідуальних  трудових  спорів,
винесених судами.

Модуль 3. Порядок вирішення колективних трудових спорів.
3.1. Загальні положення про колективні трудові спори
Поняття та класифікація колективних трудових спорів. Сторони колективних трудових спорів.

Роль  Національної  служби  посередництва  та  примирення  у  вирішенні  колективних  трудових
спорів.  Підстава  виникнення  колективних  трудових  спорів.  Зарубіжний  досвід  вирішення
колективних трудових спорів.

3.2. Порядок вирішення колективних трудових спорів примирною комісією
Правовий  статус  примирної  комісії  як  органу  вирішення  колективних  трудових  спорів.

Формування примирної  комісії.  Правовий статус  незалежного  посередника.  Розгляд  примирною
комісією колективного трудового спору. Юридична сила рішення примирної комісії.

3.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів трудовим арбітражем
Правовий  статус  трудового  арбітражу  як  органу  вирішення  колективних  трудових  спорів.

Формування  трудового  арбітражу.  Правовий  статус  трудового  арбітру.  Розгляд  трудовим
арбітражем колективного трудового спору. Юридична сила рішення трудового арбітражу.

3.4. Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів
Поняття страйку та його види. Умови проведення страйку з метою вирішення колективного

трудового  спору.  Заборона  проведення  страйку.  Специфіка  вирішення  колективного  трудового
спору Верховним Судом України. Розгляд судом справ із визнання стайку незаконним. Наслідки
визнання страйку незаконним.

6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього
у тому числі

усього
у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1. Вступ до проблем захисту трудових прав.
Тема 1.1. 
Трудові права 
людини: 
основні 
концепції 
захисту

34 2 2 30

Тема 1.2. 
Джерела та 
принципи 
захисту 
трудових прав

4 2 2

Разом за 
змістовим 
модулем 1

38 4 4 30

Модуль 2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
Тема 2.1. 
Загальні 
положення про 
індивідуальні 
трудові спори

4 2 2

Тема 2.2. 
Розгляд 
індивідуальних

42 6 6 30



трудових 
спорів 
юрисдикційни
ми органами
Тема 2.3. Зміст 
та виконання 
рішення 
уповноважених
органів із 
індивідуальних
трудових 
спорів

8 4 4

Разом за 
змістовим 
модулем 2

54 12 12 30

Модуль 3. Порядок вирішення колективних трудових спорів
Тема 3.1. 
Загальні 
положення про 
колективні 
трудові спори

44 2 2 40

Тема 3.2. 
Порядок 
вирішення 
колективних 
трудових 
спорів 
трудовим 
арбітражем

4 2 2

Тема 3.3. 
Порядок 
вирішення 
колективних 
трудових 
спорів 
трудовим 
арбітражем

4 2 2

Тема 3.4. 
Страйк як 
крайній засіб 
вирішення 
колективних 
трудових 
спорів

6 2 4

Разом за 
змістовим 
модулем 3

58 8 10 40

7. Самостійна робота

№ п/п
Опис завдання

Час для
виконання 
(год.)

Критерії оцінювання

1. Проходження курсу з неформальної 
освіти на платформі «ВУМ-онлайн»
Принципи соціальної ринкової економіки
https://vumonline.ua/course/principles-of-
social-market-economy/ 

30 Надання сертифікату про 
проходження курсу неформальної 
освіти

https://vumonline.ua/course/principles-of-social-market-economy/
https://vumonline.ua/course/principles-of-social-market-economy/


2.  Проходження курсу з неформальної 
освіти на платформі «ВУМ-онлайн»
Вступ до медіації
https://vumonline.ua/course/mediation/ 

30 Надання сертифікату про 
проходження курсу неформальної 
освіти

3  Написання тез доповідей на одну з 
наступних тематик:
1. Повноваження Державної служби з 
питань праці у сфері захисту 
індивідуальних трудових прав.
2. Повноваження професійних спілок та 
інших громадських організацій у сфері 
захисту трудових прав.
3.  Особливості  захисту трудових прав у
справах про дискримінацію.
4. Особливості правового регулювання 
організації та проведення страйку.

40 Вивчення методики та методології 
написання тез доповідей.
Обрання актуальної теми тез 
доповідей.
Повнота розкриття досліджуваної 
теми у тезах доповіді.
Публікації тез доповідей.

Разом Максимальна кількість балів – 30

8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій 5 2 0,5 6 0,5 4 0,5

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 9 2 0,5 6 0,5 5 1

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 47 2 11 6 20 5 18

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи

30 1 8 1 8 1 14

Виконання модульної роботи 9 1 9

Р
а
з
о
м

100

Максимальна кількість балів                                                                                                    100

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

https://vumonline.ua/course/mediation/


Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної співбесіди з тематики 
модуля.
Максимальна кількість балів: 9 балів.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

залік
Максимальна кількість балів: 100 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним 
мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 
дисципліни.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

Трудові  конфлікти  та  трудові  спори  у  системі  соціальної  взаємодії  суб’єктів  трудових
відносин
Поняття та склад трудових процесуальних правовідносин у межах захисту трудових прав
Юридичні способи захисту трудових прав
Співвідношення захисту трудових прав із системою прав людини.
Система принципів захисту трудових прав
Характеристика галузевих принципів захисту трудових прав
Специфіка юридичних джерел захисту трудових прав
Роль Постанов Пленуму Верховного Суду України та правових позицій Верховного Суду
України у системі джерел трудового процесуального права
Класифікація та причини виникнення індивідуальних трудових спорів.
Сторони індивідуальних трудових спорів.
Представництво в індивідуальних трудових спорах
Медіація як примирний засіб вирішення індивідуальних трудових спорів
Система юрисдикційних органів, уповноважених вирішувати індивідуальні трудові спори
Право на звернення до суду за захисту трудових прав
Строки звернення до органів, уповноважених вирішувати індивідуальні трудові спори.
Судові витрати в індивідуальних трудових спорах.
Докази та доказування при вирішенні індивідуальних трудових спорів.
Специфіка розгляду індивідуальних трудових спорів про оплату праці.
Специфіка розгляду індивідуальних трудових спорів про поновлення на роботі.
Специфіка розгляду індивідуальних трудових спорів про оформлення трудових відносин у
разі виконання ними роботи без укладення трудового договору.
Особливості вирішення індивідуальних трудових спорів громадян, які працюють за межами
своїх держав
Зарубіжний досвід вирішення індивідуальних трудових спорів
Специфіка та юридична сили рішення комісії з трудових спорів.
Зміст рішення судів загальної юрисдикції з індивідуальних трудових спорів.
Оплата  вимушеного прогулу як  наслідок винесення  рішення  з  окремих категорій  справ в
індивідуальних трудових спорах.
Відшкодування моральної шкоди в індивідуальних трудових спорах.
Обмеження повороту виконання рішень з індивідуальних трудових спорів.
Специфіка виконання рішень із індивідуальних трудових спорів, винесених судами.
Роль Національної служби посередництва та примирення у вирішенні колективних трудових
спорів.
Зарубіжний досвід вирішення колективних трудових спорів.
Правовий статус незалежного посередника.
Юридична сила рішення примирної комісії.
Правовий статус трудового арбітру.
Умови проведення страйку з метою вирішення колективного трудового спору.
Специфіка вирішення колективного трудового спору Верховним Судом України.



Розгляд судом справ із визнання стайку незаконним.

Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

9. Методичне забезпечення

Програма курсу «Захист трудових прав»

Силабус курсу «Захист трудових прав»
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