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Консультації по 

курсу відбуваються 

Онлайн-консультації: 

- обговорення та затвердження запитань, обговорення та аналіз 

актуальних судових рішень, аналіз творчих завдань. 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27692&preview=true 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам важливі 

теоретичні знання, необхідні для усвідомлення сутності формування в 

Україні права зайнятості. Тут надано огляд наукових концепцій та 

міжнародний досвід регулювання відносин зайнятості особливим 

правовим утворенням, що представляє собою самостійну міжгалузеву 

структуру, покликану забезпечити досягнення повної і продуктивної 

зайнятості.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Теоретико-прикладні проблеми права зайнятості» є 

вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої 

програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у 4 семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретико-прикладні 

проблеми права зайнятості» є формування необхідних теоретичних знань 

і практичних навиків, необхідних для вирішення найбільш складних 

прикладних проблем щодо формування права зайнятості в Україні, 

переосмислення вже наявних та набуття нових знань, необхідних для 

виконання дисертаційних робіт. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Krzywon, A. (2017). Konstytucyjna ochrana pracy i praw pracowniczych. 

Warszawa. 

2. Pylypenko P., Rym O., The European Employment Strategyas a 

Tool of Internationa land Comparative Labour Studies. Volume 8, No. 3, 

September-October 2019. – р. 68-84. 

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

Warszawa.  

4. Пилипенко П. Д., Раневич  О. Ю. Право на соціальний захист у разі 

безробіття: український та міжнародний досвід  Вроцлавсько-

Львівський юридичний збірник // Wrocławsko-

Lwowskie zeszyty prawnicze. – Вип. 9. – Львів – Вроцлав : Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2018. – С. 137-150  
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5. Пилипенко П.Д. Про поняття самозайнятості як форми реалізації 

права на працю / Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні : Матеріали ХХІІІ регіональної науково-практичної 

конференції, частина 2, (Львів, 7-8 лютого 2018 р.). – Л. : Юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 2018. – С. 21-25  

Тривалість курсу 90 год. 

 

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 права зайнятості в Україні; методи наукового пізнання з 

допомогою яких зможе критично оцінювати та  аналізувати, нові ідеї у 

сфері трудового права та права зайнятості; сферу застосування 

законодавства про зайнятість населення. 

вміти: 
визначити предмет та структуру права зайнятості застосовувати 

законодавство про зайнятість населення; критично його осмислювати та 

виділяти проблеми, що постають у правозастосовній діяльності; 

пропонувати шляхи вирішення відповідних проблем; генерувати власні 

ідеї щодо вдосконалення законодавства про зайнятість. 

Ключові слова Право на працю; зайнятість; право зайнятості; правовідносини 

зайнятості. 

Формат курсу - Очний  

- Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для 

кращого розуміння тем 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру в усній формі. 

Пререквізити 

Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з теорії 

держави та права, трудового права, цивільного 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, написання 

рефератів. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання знань здобувача здійснюється за 100-бальною шкалою: 

- максимальна кількість балів при оцінюванні 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 колоквіум 

чи контрольна робота. 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 декілька видів 

письмових робіт (реферат, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Роботи аспірантів мають бути оригінальними 

дослідженнями з власними висновками. Відсутність посилань на 



використані джерела, фабрикування джерел, списування, розглядаються 

як приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

відповідних ознак є підставою для незарахування письмової роботи, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідування занять Відвідування занять є обов’язковим У разі 

пропуску заняття, аспірант опрацьовує матеріал самостійно і 

відпрацьовує пропущене заняття в індивідуальному порядку. Слухачі 

зобов’язані дотримуватись усіх строків визначених для виконання 

письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Усю літературу, аспіранти повинні знайти самостійно. При 

цьому вони заохочуються до використання  іншої літератури та джерел, 

яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані за 

результатами відповідей на семінарських заняттях, самостійній роботі та 

бали підсумкового опитування. При цьому обов’язково враховується 

присутність аспіранта на заняттях та його активність. Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

екзамену 

1. Загальна характеристика законодавства України про зайнятість 

населення. 

2. Державна політика України у сфері зайнятості населення. 

3. Право особи на професійну орієнтацію та професійне навчання. 

4. Територіальні  та місцеві програми зайнятості населення. 

5. Міжнародно-правові норми у сфері зайнятості, їх роль та значення. 

6. Юридична природа норм, що регулюють сприяння зайнятості 

населення. 

7. Мета та принципи забезпечення державної політики у сфері сприяння 

зайнятості населення. 

8. Соціальний діалог на ринку праці та його правове забезпечення. 

9. Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової 

економіки. 

10. Правові основи створення та функціонування державної служби 
зайнятості. 

11. Заходи щодо сприяння зайнятості населення. 

12. Поняття зайнятості населення та напрями її забезпечення. 
13. Право на зайнятість. Особи, які належать до зайнятого населення. 
14. Юридичні гарантії у сфері сприяння зайнятості. 

15. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій громадян.  
16. Організаційно-правові форми сприяння зайнятості населення. 

17. Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо 

конкурентоспроможні на ринку праці. 

18. Види робіт, які не можуть вважатися підходящими для безробітних. 

19. Державна підтримка молодих працівників, залучених до роботи в 
селах та селищах. 

20. Стажування молоді у вільний від навчання час. 
21. Права, обов’язки та відповідальність роботодавців у сфері сприяння 

зайнятості. 

22. Право особи на вибір місця, виду діяльності та роду занять. 
23. Квоти робочих місць для працевлаштування громадян, які 

потребують соціального захисту. 

24. Право особи на соціальних захист у разі настання безробіття.  

25. Правове регулювання організації і проведення оплачуваних 

громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. 

26. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування. 

27. Професійне навчання зареєстрованих безробітних. 



28. Правове регулювання послуг з посередництва у працевлаштуванні. 

29. Поняття безробітних за законодавством України. 
30. Порядок реєстрації громадян державною службою зайнятості. 
31. Порядок та умови набуття статусу безробітного за законодавством 

України. 

32. Права та обов’язки зареєстрованих безробітних. 
33. Поняття підходящої роботи та її юридичне значення. 

34. Завдання і функції державної служби зайнятості. 
35. Підходяща робота для громадян, які вперше шукають роботу. 

36. Право особи на трудову діяльність за кордоном. 
37. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття. 

38. Правове становище фонду загальнообов’язкового державного 

страхування на випадок безробіття. 

39. Принципи страхування на випадок безробіття. 
40. Виконавча дирекція Фонду загальнообов’язкового державного 

страхування, її функції та повноваження. 

41. Джерела коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття. 

42. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
43. Неповна зайнятість та її основні ознаки. 
44. Особи, що підлягають загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню на випадок безробіття. 

45. Основні види забезпечення та соціальних послуг за законом про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття. 

46. Особи, що мають право на матеріальне забезпечення на випадок 

безробіття та соціальні послуги.  

47. Порядок обчислення страхового стажу, протягом якого особа 

підлягала страхуванню на випадок безробіття. 

48. Загальний порядок надання безробітним допомоги для заняття 

підприємницькою діяльністю. 

49. Діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з 

посередництва за кордоном. 

50. Порядок та умови виплати допомоги по безробіттю залежно від 
страхового стажу.  

51. Виплата допомоги по безробіттю особам, які не мають страхового 

стажу. 

52. Розміри допомоги по безробіттю та порядок її виплати. 

53. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю. 
54. Порядок та умови скорочення тривалості виплати допомоги по 

безробіттю. 

55. Припинення виплати допомоги по безробіттю.  
56. Виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок 

безробіття у разі смерті безробітного.  

57. Умови та порядок надання допомоги по частковому безробіттю. 
58. Підстави та порядок припинення реєстрації безробітного. 
59. Перереєстрація громадян раніше зареєстрованих та знятих з обліку. 

60. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість 

населення. 

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

завершенням курсу. 

 

 



 

СХЕМА КУРСУ  

Тижд

ень / 

год 

 

Тема, план, короткі тези 

  

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали / Література, ресурси в інтернеті 

 

Завдання, 

год. 

 

Терміни 

виконання 

 

Тиж 

1 /4 

акад. 

год. 

Тема 1.  Право зайнятості у 

системі права України. 

1. Поняття зайнятості та її 

забезпечення в умовах 

глобалізації ринку праці.  

2. Відносини зайнятості і їхнє 

правове регулювання.  

Класифікація відносин зайнятості.  

3. Юридичні підстави 

зайнятості.  

4. Правова природа норм, що 

регулюють відносини зайнятості.  

 

лекція Основна література: 

1. Krzywon, A. (2017). Konstytucyjna ochrana pracy i praw 

pracowniczych. Warszawa. 

2. Pylypenko P., Rym O., The European Employment Strategyas 

a Tool of Internationa land Comparative Labour Studies. Volume 

8, No. 3, September-October 2019. – р. 68-84. 

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

Komentarz. Warszawa.  

4. Пилипенко П. Д., Раневич  О. Ю. Право на соціальний 

захист у разі безробіття: український та міжнародний 

досвід  Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник // 

Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Вип. 9. – Львів – 

Вроцлав : Львівський національний університет імені Івана 

Франка, 2018. – С. 137-150  

5. Пилипенко П.Д. Про поняття самозайнятості як форми 
реалізації права на працю / Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні : Матеріали ХХІІІ 

6. регіональної науково-практичної конференції, частина 2, 

(Львів, 7-8 лютого 2018 р.). – Л. : Юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 

2018. – С. 21-25 

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; 

Ознайомити

сь з 

рекомендова

ною 

літературою 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/


4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття: www. co   u. 
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Тижд

2 /2 

акад. 

год. 

Тема 1.  Право зайнятості у 

системі права України 

1. Пріоритетність норм 

трудового права у забезпеченні 

зайнятості в Україні.  

2. Принципи формування 

права зайнятості.  

3. Система права зайнятості. 

4. Право зайнятості як 

наукова гіпотеза.  
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год. 

Тема 2.  Юридична основа 

права зайнятості.  Міжнародні 

стандарти у сфері зайнятості 

1. Міжнародно-правові акти, 

що є основою регулювання 

відносин зайнятості.  Акти 

Європейського союзу у системі 

джерел права зайнятості.  
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Тема 2.  Юридична основа 

права зайнятості.  Міжнародні 

стандарти у сфері зайнятості 

1. Трудове законодавство та 

його роль у забезпеченні відносин 

зайнятості.  

2. Цивільне та корпоративне 

законодавство, що покликане 

регулювати відносини зайнятості.  
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Тема 2. Юридична основа права 

зайнятості.  Міжнародні 

стандарти у сфері зайнятості 

1. Норми адміністративного 

права, як джерела права 

зайнятості.  

2. Роль судової практики у 

забезпеченні відносин зайнятості.  
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Тема 3.  трудовий договір, як 

визначальний інструмент у 

забезпеченні повної і 

продуктивної зайнятості 

1. Роль трудового договору в 

регулюванні відносин зайнятості.  

2. Види трудових договорів та 

особливості їх укладення.  

лекція Основна література: 

1. Krzywon, A. (2017). Konstytucyjna ochrana pracy i praw 

pracowniczych. Warszawa. 

2. Pylypenko P., Rym O., The European Employment Strategyas 

a Tool of Internationa land Comparative Labour Studies. Volume 

8, No. 3, September-October 2019. – р. 68-84. 

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

Komentarz. Warszawa.  

4. Пилипенко П. Д., Раневич  О. Ю. Право на соціальний 

захист у разі безробіття: український та міжнародний 

досвід  Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник // 

Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Вип. 9. – Львів – 

Вроцлав : Львівський національний університет імені Івана 

Франка, 2018. – С. 137-150  

5. Пилипенко П.Д. Про поняття самозайнятості як форми 
реалізації права на працю / Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні : Матеріали ХХІІІ 

6. регіональної науково-практичної конференції, частина 2, 

(Львів, 7-8 лютого 2018 р.). – Л. : Юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 

2018. – С. 21-25 

Ресурси в інтернеті 

Аналіз 

рекомендова

ної 

літератури 

та 

законодавст

ва 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.ispf.gov.ua/
http://www.ispf.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/


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. co   u. 

or /ua/soc a   a o u /soc a   sura c  u  s/799.  t   ; 

5. Фонд соціальногозахистуінвалідів: http://www. ispf. gov. 

ua; 

6. Офіційний веб-портал "СудовавладаУкраїни": 

www.court.gov.ua 

Тижд

7 /2 

акад. 

год. 

Тема 3.  трудовий договір, як 

визначальний інструмент у 

забезпеченні повної і 

продуктивної зайнятості 

1. Трудовий договір про 

прийом на роботу, за 
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обранням на посаду, (у тому числі 

– за конкурсом), за рішенням 

суду.  
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Тижд

9 /2 

акад. 

год. 

Тема 3.  трудовий договір, як 

визначальний інструмент у 

забезпеченні повної і 

продуктивної зайнятості 

1. Укладення трудового 

договору за допомогою 

посередників.  

2. Юридичні аспекти 

трансформації трудового договору 

в інші правові підстави зайнятості.  
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Тема 4.  цивільно-правові 

підстави зайнятості 

1. Договір підряду (трудова 

угода) як основна форма 

використання праці за цивільним 

правом.  Відмінності його від 

трудового договору.  
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Тема 4.  цивільно-правові 

підстави зайнятості 

1. Договір доручення та його 

роль у використанні чужої праці  

2. Договір про надання 

послуг.  
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Тема 4.  цивільно-правові 

підстави зайнятості 

1. Договір про спільну 

діяльність.  

2. Договір про управління 

майном.  
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год. 

Тема 4.  цивільно-правові 

підстави зайнятості 

1. Соціальні гарантії осіб 

зайнятих на підставі цивільно-

правових договорів.  

2. Правові проблеми охорони 

праці в у цивільно-правових 

відносинах. 
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Тема 5.  інші форми зайнятості 

та їх правове забезпечення 

1. Адміністративно-правові 

форми зайнятості.  Зайнятість осіб 

у сфері мілітаризованих 

формувань. Вступ на військову 

службу, як форма зайнятості.  

2. Волонтерство, як форма 

зайнятості та його юридичні 

проблеми.  
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1. Телепраця та надомництво, 

як форми сучасної зайнятості.  

2. Зайнятість на підставі 

набуття членства у виробничих 

кооперативах.  
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