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Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам актуальні практичні та 

теоретичні знання, необхідні для завершального етапу засвоєння курсу 

Правові проблеми реалізації права на працю в Україні. У курсі представлено 

огляд наукових концепцій та правозастосувальну практику з метою 

вирішення практичних завдань у сфері реалізації права на працю.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Правові проблеми реалізації права на працю в Україні» є 

вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої 

програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у 3 семестрі в обсязі 

3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення курсу «Правові проблеми реалізації права на працю в 

Україні» є набуття здобувачем ступеня доктора філософії необхідних знань 

та компетентностей у сфері правового забезпечення права на працю та 

розв’язання відповідних проблем шляхом науково-дослідницької діяльності, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та вироблення нових 

актуальних пропозицій щодо вдосконалення правових важелів здійснення 

громадянами права на працю в умовах глобалізації ринку праці. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. Tom LX. 

1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. 

Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-

трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і захисту 

(сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та соціального 

забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐практичної 

конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри трудового права 

НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 р.) /за ред. О.М. 

Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, 

Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Тривалість курсу 90 год. 

mailto:pylyp.pylypenko@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27680&preview=true


 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин практичних 

занять та 42 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен  

знати: 

як узагальнювати та аналізувати наукові джерела, в яких з’ясовуються 

проблеми реалізації права на працю в Україні; основні методи наукового 

пізнання з допомогою яких критично оцінювати та аналізувати  нові ідеї у 

сфері реалізації права на працю; практику вирішення проблеми 

забезпечення  права на працю у зарубіжних країнах. 

 

вміти: 
застосовувати законодавство про працю; критично його осмислювати та 

виділяти проблеми, що постають у правозастосовній діяльності, яким у 

науковій літературі не приділяється достатньо уваги, пропонувати шляхи 

їх вирішення; генерувати власні ідеї щодо вдосконалення законодавства 

про працю та зайнятість. 

Ключові слова Право на працю; зайнятість; працевлаштування, реалізація права на працю 

Формат курсу - Очний  

- Проведення лекцій, практичних (семінарських) занять, написання 

рефератів та консультації для кращого розуміння тем 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

Письмовий  

Пререквізити 

Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з теорії держави та 

права, трудового права, цивільного права, корпоративного права, 

адміністративного права. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, лекції, колаборативне навчання (форми - групові проекти, 

спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, дискусії, захист 

рефератів. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання знань здобувача здійснюється за 100-бальною шкалою: 

- максимальна кількість балів оцінки знань здобувачів з дисципліни, яка 

завершується іспитом, становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті 

– 50 балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань здобувачів за різними 

системами. 

Протягом семестру проводиться не менше одного модуля або колоквіуму чи 

контрольної роботи. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для 

цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у 

балах та національній шкалі визначається Вченою радою факультету або 

кафедрою. 

Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають написання одного 

реферату. Академічна доброчесність: Реферат має бути оригінальним 

дослідженням з власними висновками. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

аспірантів становлять приклади можливої академічної недоброчесності, 

виявлення ознак якої є підставою для не зарахування його роботи 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять Відвідування занять є обов’язковим У випадку 

пропуску заняття, аспірант опрацьовує матеріал самостійно і відпрацьовує 

пропущене заняття в індивідуальному порядку. Аспіранти зобов’язані 

дотримуватись усіх строків визначених для виконання письмових робіт, 



передбачених курсом. 

Література. Усю літературу аспіранти повинні знайти самостійно. 

Позитивно оцінюється використання ними також іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані за результатами 

відповідей на практичних заняттях, (семінарських) оголошення рефератів. 

При цьому обов’язково враховується присутність аспіранта на практичних 

заняттях та активність. Жодні форми порушення академічної доброчесності 

не толеруються. 

Питання до 

екзамену. 

1. Поняття права на працю, його значення та юридичне закріплення. 

2. Зайнятість населення в умовах ринкової економіки: проблеми правового 

забезпечення. 

3. Захист від незаконного звільнення, як гарантія права на працю. 

4. Визнання права на працю у міжнародних документах та в конституціях 

демократичних держав. 

5. Соціальний захист безробітних в Україні. 

6. Самозайнятість як форма реалізації права на працю. 

7. Підходяща робота і працевлаштування безробітних. 

8. Право особи реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці 

шляхом укладення декількох трудових договорів. 

9. Закріплення права на працю у Конституції України та проблеми його 

реалізації. 

10. Право на працю і свобода праці в умовах ринкової економіки. 

11. Укладення трудового договору на підставі рішення суду. 

12. Право на працю та право на працевлаштування: співвідношення понять. 

13. Укладення трудового договору за фактом обрання (виборів) на посаду. 

14. Укладення трудового договору на підставі обрання за конкурсом. 

15. Нагляд і контроль за дотримання законодавства про працю та контроль у 

забезпеченні гарантій трудових прав громадян. 

16. Укладення трудового договору за направленням уповноважених органів 

в рахунок встановленої квоти. 

17. Програми зайнятості населення як гарантія реалізації права на працю. 

18. Заборона необгрутованої відмови у прийнятті на роботу, як гарантія 

здійснення права на працю. 

19. Гарантії права на працю, їх поняття та види. 

20. Укладення трудового договору за фактом призначення чи затвердження 

на посаду. 

21. Громадські та інші роботи тимчасового характеру як форма реалізації 

права на працю. 

22. Нормативно-правове забезпечення зайнятості населення в Україні. 

23. Соціально-економічні гарантії права на працю: загальна характеристика.. 

24. Служба в органах внутрішніх справ, служби безпеки та в інших 

мілітаризованих формуваннях як форма реалізації права на працю. 

25. Додаткові заходи охорони праці жінок і неповнолітніх, як гарантія 

здійснення ними права на працю. 

26. Юридичні гарантії права на працю та їх види. 

27. Вступ на державну службу, як форма реалізації права на працю. 

28. Конституційна заборона примусової праці – гарантія реалізації права на 

працю. 

29. Реалізація права на працю на підставі укладення договорів цивільно-

правового характеру. 

30. Участь роботодавців у реалізації державної політики зайнятості. 

31. Право на звернення до спеціальних органів за захистом порушеного 

права на працю. 

32. Заняття підприємництвом, як форма реалізації права на працю. 



33. Заборона вимагати виконання роботи не обумовленої 

трудовим  договором, як гарантія здійснення права на працю. 

34. Основні форми реалізації права на працю в умовах ринкової економіки. 

35. Свобода реалізації права на працю в Україні. 

36. Забезпечення охорони праці, як гарантія здійснення права на працю. 

37. Вступ на військову службу, як одна з форм реалізації права на працю. 

38. Право громадян на професійну діяльність за кордоном. 

39. Реалізація права на працю на підставі укладення трудового договору. 

40. Додаткові гарантії зайнятості для громадян які не здатні на рівних 

конкурувати на ринку праці. 

41. Волонтерська діяльність як форма реалізації права на працю. 

42. Контракт, як форма реалізації права на працю та проблеми його 

застосування. 

43. Нетрадиційні види зайнятості та їх роль у здійсненні права на працю. 

44. Договір про надання послуг, як форма реалізації права на працю. 

45. Приватна нотаріальна діяльність та адвокатська діяльність як форми 

реалізації права на працю. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано із завершенням 

курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА КУРСУ  

Тижде

нь / 

год 

 

Тема, план, короткі тези 

  

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали / Література, ресурси в інтернеті 

 

Завдання,г

од. 

 

Терміни 

виконан

ня 

 

Тижд. 

1/4 

акад. 

год. 

Тема 1. Право на працю 

одне з найважливіших 

соціально-економічних 

прав людини. 

Поняття права на 

працю, його значення та 

формальне вираження. 

Міжнародні документи, що 

закріплюють право на 

працю. Проголошення 

права на працю у 

конституціях 

демократичних держав. 

Право на працю у 

Конституції України. 

Право на працю і 

свобода праці. Право на 

працевлаштування як 

елемент права на працю. 

Лекція Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security 

jornal. Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія 

– Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua.  

 

 

Ознайомит

ись з 

рекомендо

ваною 

літературо

ю 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html
http://www.ispf.gov.ua/


Тижд. 

2/2 

акад. 

год. 

Тема 1. Право на працю 

одне з найважливіших 

соціально-економічних 

прав людини. 

Зміст права на працю: 

можливість отримання 

роботи за спеціальністю і 

кваліфікацією; можливість 

вільно вибирати рід занять; 

реалізовувати свої здібності 

до праці у безпечних 

Протягом заняття умовах 

праці; можливість 

отримувати від держави 

допомогу у 

працевлаштуванні; 

можливість вимагати 

поновлення свого 

порушеного права на 

працю. 

Соціально-економічні 

та правові проблеми 

юридичного закріплення 

права на працю в умовах 

ринкової економіки. 

Практичне Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Аналіз 

нормативн

о-правових 

актів 

Протягом 

заняття 

Тижд. 

3/4 

акад. 

год. 

Тема 2. Гарантії права на 

працю: в умовах ринкової 

економіки. 

Поняття та види 

гарантій права на працю. Її 

сутність. 

Соціально-економічні 

гарантії права на працю: 

- стан економічного 

Лекція Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

Ознайомит

ись з 

літературj

ю по темі 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html
http://www.ispf.gov.ua/


розвитку; 

- розвиток 

підприємництва; 

- програми 

зайнятості населення; 

- розвиток системи 

соціального партнерства; 

- залучення 

іноземних інвестицій. 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Тижд. 

4/2 

акад. 

год. 

Тема 2. Гарантії права на 

працю: в умовах ринкової 

економіки. 

Юридичні гарантії 

права на працю: 

- конституційне 

закріплення права на 

працю; 

- законодавчі 

положення, що визначають 

і гарантують право на 

працю; 

- заборона 

погіршення правового 

становища працівників у 

порівнянні з 

законодавством про працю; 

Практичне Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

Ознайомит

ись з 

літературj

ю по темі 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html
http://www.ispf.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Тижд. 

5/4 

акад. 

год. 

Тема 2.Гарантії права на 

працю: в умовах ринкової 

економіки. 

Юридичні гарантії 

права на працю: 

- законодавча 

заборона примусової праці; 

- гарантії охорони 

праці; 

- право на 

зайнятість; 

- право на 

звернення до спеціальних 

органів за захистом 

порушеного права на 

працю. 

Лекція Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

 

 

Аналіз 

рекомендо

ваної 

літератури 

та 

законодавс

тва 

Протягом 

заняття 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html
http://www.ispf.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html
http://www.ispf.gov.ua/


Тижд. 

6/4 

акад. 

год. 

Тема 3. Основні форми 

реалізації права на працю 

в умовах ринкової 

економіки. 

Свобода реалізації 

права на працю в Україні. 

Розмаїття форм здійснення 

права на працю. 

Трудовий договір – 

основна форма реалізації 

права на працю. 

Лекція Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Аналіз 

рекомендо

ваної 

літератури 

та 

законодавс

тва 

Протягом 

заняття 

Тижд. 

7/2 

акад. 

год. 

Тема 3. Основні форми 

реалізації права на працю 

в умовах ринкової 

економіки. 

Реалізація 

конституційного права на 

працю шляхом укладення 

договорів цивільно-

правового характеру. 

Практичне Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

Ознайомит

ись з 

літературо

ю по темі 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html
http://www.ispf.gov.ua/


соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Тижд. 

8/2 

акад. 

год. 

Тема 3. Основні форми 

реалізації права на працю 

в умовах ринкової 

економіки. 

Вступ на державну, 

військову та альтернативну 

(невійськову) служби, як 

форма реалізації права на 

працю. 

Договір підряду, 

договір про надання послуг, 

договір про виконання 

науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських 

робіт та технологічних 

робіт, договір про 

доручення. 

Лекція Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

Аналіз 

рекомендо

ваної 

літератури 

та 

законодавс

тва 

Протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html
http://www.ispf.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Тижд. 

9/2 

акад. 

год. 

Тема 3. Основні форми 

реалізації права на працю 

в умовах ринкової 

економіки. 

Служба в органах 

внутрішніх справ та в 

органах служби безпеки. 

Заняття 

підприємництвом, творчою 

та іншою не забороненою 

законодавством діяльністю, 

як форми здійснення права 

на працю громадянами 

України. Самозайняті 

особи. 

Практичне Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Ознайомит

ись з 

рекомендо

ваною 

літературо
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Тижд. 

10 /4 

акад. 

год. 

Тема 4. Реалізація права 

на працю на підставі 

трудового договору. 

Роль і значення 

трудового договору для 

здійснення громадянами 

України свого 

конституційного права на 

працю. Його юридичні 

ознаки та особливості. 

Лекція Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 

Tom LX. 1 styczen 2019 

2. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. 

Komentarz. Warszawa.  

3. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання 

соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 59. 

4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 
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Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 
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1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Аналіз 
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ваної 

літератури 

та 

законодавс

тва 

Протягом 

заняття 

Тижд. 

11 /4 

акад. 

год. 

Тема 4. Реалізація права 

на працю на підставі 

трудового договору. 

Трудовий договір як 

основна підстава для 

виникнення трудових 

правовідносин. 

Становлення 

трудових правовідносин за 

Практичне Основна література: 
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фактами: обрання (виборів) 

на посаду; обрання за 

конкурсом на заміщення 

відповідної посади; 

призначення на посаду чи 

затвердження на посаді; 

направлення на роботу 

уповноваженим органом в 

рахунок встановленої 

квоти; судового рішення 

про укладення трудового 

договору; фактичного 

допущення до виконання 

роботи. 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 

5. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – 

Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999. 

 

Ресурси в інтернеті 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України:  www.rada.gov.ua; 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 
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5. Фонд соціального захисту інвалідів: http://www.ispf.gov.ua. 

Тижд. 

12 /4 

акад. 

год. Тема 4. Реалізація права 

на працю на підставі 

трудового договору. 

Стабільність трудових 

правовідносин як гарантія 

реалізації права на працю. 

Регламентація підстав 

припинення трудового 

договору – запорука 

дотримання гарантій від 

необґрунтованих звільнень 

працівників у ринкових 

Лекція Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 
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соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 

трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 

р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право 2019. 
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Тижд. 
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акад. 

год. 

Тема 5. Цивільно-правові 

форми реалізації права на 

працю. 

Поняття зайнятості 

населення та шляхи її 

забезпечення. Основні 

категорії зайнятого 

населення.  
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4. Клименко, А. Л. Право людини на працю: проблеми реалізації і 

захисту (сучасний вимір) // Проблеми реалізації прав у сфері праці та 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐

практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри 
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Тижд. 
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акад. 

год. 

Тема 5. Цивільно-правові 

форми реалізації права на 

працю. 

Принципи державної 

політики зайнятості 

населення. 

Практичне Основна література: 

1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. Labour and social security jornal. 
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акад. 

год. 

Тема 5. Правове 

регулювання зайнятості 

населення – важливий 

чинник забезпечення 

права на працю. 

Міжнародні стандарти 

у сфері зайнятості 

населення. Основні 

нормативно-правові акти, 
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що забезпечують правове 

регулювання зайнятості в 

Україні. 

соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐
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Тема 5. Цивільно-правові 

форми реалізації права на 

працю. 

Організація зайнятості 

населення. Державні 

програми зайнятості. 

Громадські роботи 

незайнятих громадян як 

форма реалізації права на 

працю. Роль державної 

служби зайнятості у 

забезпеченні 

працевлаштування 

громадян. Соціальний 

захист безробітних в 

Україні.  
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