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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус  розроблений  на  підставі  навчальної  програми  Захист  трудових  прав,
затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 4
від «30»червня 2020 року

Розробник силабусу: доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кафедри
цивільно-правових цивільно-правових дисциплін і трудового права імені проф. О.І.
Процевського, декан юридичного факультету  В. О. Процевський;
кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри  цивільно-правових  дисциплін  і
трудового права імені проф. О.І. Процевського Д.О. Новіков



2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІБ викладача Процевський Віктор Олександрович
Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права

імені професора О.І.Процевського
Посада професор, декан
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Вчене звання професор
Наукові інтереси Трудове право, правові проблеми відсторонення

від роботи, захист трудових прав, соціальний 
діалог, правове регулювання праці державних 
службовців

Навчальний корпус вул. Алчевських, 29
Адреса вул. Алчевських, 29
№ кабінету ауд. 102
Контактна інформація: +380672860207
e-mail: viktorprocevskij@gmail.com

ПІБ викладача Новіков Денис Олександрович
Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права

імені професора О.І.Процевського
Посада доцент
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Вчене звання
Наукові інтереси Проблеми юридичної логіки та критичного 

мислення; сучасні проблеми трудового права 
(гнучкість, прекаріат, безумовний базовий дохід,
перегони на дно і т.п.); гендерно-правові студії; 
проблеми захисту соціально-економічних прав

Навчальний корпус вул. Алчевських, 29
Адреса вул. Алчевських, 29
№ кабінету ауд. 214
Контактна інформація: +380978200517
e-mail: d.novikov@hnpu.edu.ua

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання  лекцій  та  занять  є  важливою  складовою  навчання.
Очікується, що всі здобувачі відвідають лекції і практичні заняття. Здобувач
має намагатись відвідати всі лекційні та практичні заняття.

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється
лише  за  поважними  причинами,  які  підтверджуються  відповідними
документами.

 Про відсутність на лекційному та практичних заняттях здобувач
має намагатись попередити заздалегідь.



 Здобувачу  рекомендується  доповідати  на  всіх  практичних
заняттях.

 Здобувачу  рекомендується  не  використовувати  телефон  для
спілкування  під  час  начальних  занять.  У  разі  необхідності  телефонної
розмови  під  час  навчальних  занять,  здобувач  зобов’язаний  залишити
аудиторію, щоб не заважити іншим здобувачам здобувати знання.

 Здобувач має виконувати всі завдання самостійно, дотримуючись
норм  академічної  доброчесності.  У  випадку  виявлення  плагіату,  завдання
вважається невиконаним.

 Здавати та захищати самостійні завдання,  передбачені  робочою
програмою, здобувачі мають у встановлені строки. За роботу, яка подається
на перевірку викладачеві пізніше встановленого строку знімається 0.5 бала. 

 Здобувач  має  системно  та  регулярно  переглядати  лекційний
матеріал,  навчальну  та  наукову  літературу,  відеокурси,  які  пропонується
переглянути для опанування матеріалу навчальної дисципліни.

 Здобувач  має  обов’язково  бути  присутнім  на  модульних
контролях.

 Списування  під  час  модульних  контролів,  ректорських
контрольних робіт та заліку заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
пристроїв). У випадку встановлення списування робота не зараховується без
права перескладання, а здобувач отримує за неї 0 балів.

 Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити,
необхідні для здобуття бажаної кількості.

 Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче
60. Якщо накопичувальний бал за даною дисципліною нижче 60, здобувач
вважається неуспішним та може бути відрахованим відповідно до Положення
про  організацію  освітнього  процесу  в  Харківському  національному
педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізити:  Принципи  та  процедури  судочинства,  Юридична
аргументація, Складання процесуальних документів, Верховенство права

Постреквізити:  Правові  регулювання  адвокатської  діяльності,
Застосування рішень ЄСПЛ в судовій практиці

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни «Захист трудових прав» полягає у
тому,  спори,  що  виникають  із  трудових  правовідносин,  є  одними  із
найчисленніших  за  пошуковими  запитами  Державного  реєстру  судових
рішень України. Кожного року лише у першій інстанції розглядається до 20
тис.  індивідуальних трудових спорів.  Цифра велика,  особливо враховуючи



значну латентність індивідуальних трудових спорів. Більшість працівників,
чиї  права  була  реально  порушені  під  час  звільнення,  виплати  заробітної
плати, надання щорічної відпустки та в інших подібних випадках, просто не
звертаються до юрисдикційних органів за захистом своїх трудових прав. Це
передусім викликано як побоюванням зворотного тиску з боку роботодавця
та відсутністю віри в ефективність  судової  системи,  так і  низьким рівнем
обізнаності  працівників  щодо  своїх  прав.  І  дійсно,  як  матеріальне,  так  і
процесуальне трудове право, досить складне: частина норм є застарілими чи
незрозумілими  у  сучасних  соціально-економічних  реаліях,  процесуальні
норми  розрізнені,  містяться  у  різноманітних  нормативно-правових  актах,
роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України та Постановах Верховного
Суду України.

Головною  місією  цього  навчального  курсу  є  викладення  основних
аспектів  розв’язання  індивідуальних  трудових  спорів  у  доступній  формі
питань  та  відповідей,  що  має  слугувати  підвищенню  правових  знань
студентів юридичного факультету. 

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 вивчення теорії захисту трудових прав, виникнення та розвитку механізму
правового  регулювання  вирішення  трудових  спорів,  аналіз  та  засвоєння
сучасного законодавства України та судової практики у вирішення трудових
спорів,  формування  практичних  навичок  складання  документів  у  сфері
вирішення трудових спорів.



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ»

Сформовані компетентності Результати навчання за дисципліною
Методи

оцінювання
Методи навчання

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

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

Відвідування лекцій оглядова лекція

ЗК1.  Здатність  до  абстрактного  мислення,
аналізу та синтезу.

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

Відвідування 
практичних занять

проблемна лекція

ЗК2.  Здатність  проводити  дослідження  на
відповідному рівні.

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.

Робота на 
практичному занятті

обговорення

ЗК3.  Здатність  до  пошуку,  оброблення  та
аналізу інформації з різних джерел.

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

Виконання завдань 
для самостійної 
роботи

проблемна дискусія

ЗК4.  Здатність  до  адаптації  та  дії  в  новій
ситуації.

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

Виконання 
модульної роботи

вирішення завдання
в дослідницькому

контексті

ЗК9.  Здатність  працювати  в  міжнародному
контексті.

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.

неформальна освіта

СК1.  Здатність  застосовувати  принципи
верховенства права для розв'язання складних
задач  і  проблем,  у  тому  числі,  у  ситуаціях

ПРН  13.  Аналізувати  та  оцінювати  практику
застосування окремих правових інститутів.

критичний аналіз
тексту



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.

ПРН  14.  Обґрунтовувати  правову  позицію  на
різних стадіях правозастосування.

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

ПРН  15.  Мати  практичні  навички  розв'язання
проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних
функцій суб'єктів правозастосування.

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

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та 
розв'язувати складні задачі правозастосування у 
різних сферах професійної діяльності.

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.

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл годин/тем за видами занять

№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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1. Трудові права людини: основні концепції захисту 2 2 30 34
2. Джерела та принципи захисту трудових прав. 2 2 4
3. Загальні положення про індивідуальні трудові спори 2 2 4

4.
Розгляд індивідуальних трудових спорів юрисдикційними 
органами

6 6 30 52

5.
Зміст та виконання рішення уповноважених органів із 
індивідуальних трудових спорів

4 4

6. Загальні положення про колективні трудові спори 2 2 40 44
7. Порядок вирішення колективних трудових спорів примирною 2 2 4



№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в
годинах
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комісією

8.
Порядок вирішення колективних трудових спорів трудовим 
арбітражем

2 2
4

9.
Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових 
спорів

2 4
6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількість

годин

Форма проведення
(оглядова, проблемна та

ін.)
Завдання для студентів до лекції

1.
Трудові права людини: основні 
концепції захисту

2 оглядова

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.

2. Джерела та принципи захисту 
трудових прав.

2 оглядова 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.

3.
Загальні положення про 
індивідуальні трудові спори

2 оглядова

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

4.
Розгляд індивідуальних 
трудових спорів 
юрисдикційними органами

6 оглядова, проблемна

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).

5. Зміст та виконання рішення 
уповноважених органів із 
індивідуальних трудових спорів

4 оглядова, проблемна 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.

6
Загальні положення про 
колективні трудові спори

2
оглядова

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.

7
Порядок вирішення 
колективних трудових спорів 
примирною комісією

2 проблемна

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.

8
Порядок вирішення 
колективних трудових спорів 
трудовим арбітражем

2 проблемна

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.

9
Страйк як крайній засіб 
вирішення колективних 
трудових спорів

2 проблемна

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.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ



№
з/п

Назва теми заняття
Кількість

годин
Форма проведення Завдання для студентів до заняття

1.
Трудові права людини: основні 
концепції захисту

2 бесіда Згідно робочої та навчальної програми

2.
Джерела та принципи захисту 
трудових прав.

2 обговорення Згідно робочої та навчальної програми

3.
Загальні положення про 
індивідуальні трудові спори

2 обговорення Згідно робочої та навчальної програми

4.
Розгляд індивідуальних трудових 
спорів юрисдикційними органами

6
проблемна дискусія,

критичний аналіз тексту
Згідно робочої та навчальної програми

5.
Зміст та виконання рішення 
уповноважених органів із 
індивідуальних трудових спорів

4 проблемна дискусія,
критичний аналіз тексту

Згідно робочої та навчальної програми

6.
Загальні положення про 
колективні трудові спори

2 проблемна дискусія Згідно робочої та навчальної програми

7.
Порядок вирішення колективних 
трудових спорів примирною 
комісією

2 проблемна дискусія Згідно робочої та навчальної програми

8.
Порядок вирішення колективних 
трудових спорів трудовим 
арбітражем

2 проблемна дискусія Згідно робочої та навчальної програми

9
Страйк як крайній засіб 
вирішення колективних трудових 
спорів

4 проблемна дискусія Згідно робочої та навчальної програми

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Модуль 1 Модуль2 Модуль3
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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



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

На  кожне  наступне  заняття  здобувачі  отримують  перелік  завдань,  який  мають  виконати.  Календарний  графік
виконання завдань встановлюється відповідно до розкладу занять.

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ залік

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ врахування набраних балів

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень

знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань
(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної діяльності

E 60 – 68 балів Достатньо – мінімально можливий
допустимий рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з



можливістю повторного перескладання за
умови належного самостійного

доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень

знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/
п

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання
Графік

консультацій

1 Гендер, стать та 
сексуальність: 
поняття, особливості, 
відмінності

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

Надання сертифікату про 
проходження курсу 
неформальної освіти

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

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

Надання сертифікату про 
проходження курсу 
неформальної освіти

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача

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


3. Соціальна 
відповідальність 
бізнесу у сфері 
забезпечення 
гендерної рівності

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.

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

Згідно графіку, 
затвердженому на
кафедрі, у 
месенджері 
Telegram за 
номером 
телефону 
викладача
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