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Онлайн-консультації: 

- обговорення та затвердження запитань, обговорення та аналіз актуальних 

судових рішень, аналіз творчих завдань. 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. 

Сторінка курсу http://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-soc-prava  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам актуальні практичні та 

теоретичні знання, необхідні для завершального етапу засвоєння курсу 

«Право зайнятості та його роль у забезпеченні реалізації права на працю». У 

курсі представлено огляд наукових концепцій та правозастосувальну 

практику з метою вирішення практичних завдань у сфері реалізації права на 

працю.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Юридичні гарантії захисту прав та інтересів безробітних в 

Україні» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для 

освітньої програми магістр, яка викладається на І курсі у І семестрі в обсязі 4 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання дисципліни «Юридичні гарантії захисту прав та інересів 

безробітних в Україні» є ознайомлення студентів з теоретичними та 

практичними проблемами захисту прав та законних інтересів безробітних, 

юридичними гарантіями їх соціального захисту, а також вітчизняними та 

міжнародними актами щодо захисту осіб, які втратили роботу. 

Цілі вивчення дисципліни  полягають у засвоєнні і закріпленні студентами 

основних положень щодо захисту прав та законних інтересів безробітних, 

гарантій такого захисту в умовах ринку.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  
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Warszawa. 
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6. Tomaszewska, M. (2018). W: K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. 

Warszawa.  
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колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. – 2000. 

- № 8. 

 

Тривалість курсу 120 год. 

 

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

занять та 88 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

В результаті вивчення цього курсу студенти повинні 

знати: 

- використовувати практичні навички розв’язання проблем пов’язаних з 

обчисленням страхового стажу безробітних та розмірів їхніх соціальних 

допомог; 

- яким чином інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування як у сфері соціального страхування, так і в практичній 

діяльності щодо представництва і захисту інтересів безробітних; 

- проводити порівняльно-правовий аналіз інститутів правового 

регулювання системи боротьби з безробіттям в Україні та країнах-членах 

Європейського Союзу; 

- та трудового законодавства, враховуючи вимоги щодо їх законності.  

 

вміти: 

- використовувати сучасні правові доктрини та принципи, спрямовані на 

боротьбу з безробіттям та покликанні забезпечити соціальний захист особам, 

що втратили роботу і заробіток; 

- обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо посилення правового 

статусу безробітних, пошуку підходящої роботи та давати розгорнуту 

юридичну аргументацію заходам матеріального забезпечення безробітних в 

Україні; 

- застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці безробіття, як 

соціального та правового явища застосовуючи відповідні соціально-правові 

стандарти захисту інтересів безробітних; 
Ключові слова Безробіття, право на працю працевлаштування, реалізація права на працю. 

Формат курсу - Очний  

- Проведення лекцій, практичних (семінарських) занять, написання 

рефератів та консультації для кращого розуміння тем 

 

СХЕМА КУРСУ  

Тижде

нь / 

год 

 

Тема, план, короткі тези 

  

Форма 

діяльност

і 

(заняття) 

/ 

Формат 

 

Матеріали / 

Література, 

ресурси в 

інтернеті 

 

Завдання,

год. 

 

Вага оцінки 

 

Терміни 

виконання 

 

Тижд. 

1 / 

Тема 1. Безробіття, як 

соціально-економічне 
Лекція  

Передиви

тися 
  



4 акад. 

год. 
явище та його правові 

аспекти. 

рекомендо

вану 

літературу 

Тижд. 

2 / 

2 акад. 

год. 

Тема 1. Безробіття, як 

соціально-економічне 

явище та його правові 

аспекти. Практичн
е заняття 

Аналіз 

нормативно-

правових 

актів та 

судової 

практики, рек

омендованої 

літератури 

  

   

Тижд. 

3 / 
2 акад. 

год. 

Тема 2. Нормативно-

правове забезпечення 

боротьби з безробіттям. 
Лекція  

Передиви

тися 
рекомендо

вану 

літературу 

  

Тижд. 

4 / 

4 акад. 

год. 

Тема 2. Нормативно-

правове забезпечення 

боротьби з безробіттям. 

Практичн

е заняття 

Вирішення 
практичних 

завдань 

   

Тижд. 

5 / 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Правовий статус 

безробітних в Україні. 
Лекція  

Передиви

тися 

рекомендо

вану 

літературу 

  

Тижд. 

6 / 

2 акад. 

год. 

Тема 3. Правовий статус 

безробітних в Україні. Практичн
е заняття 

Вирішення 
практичних 

завдань 

   

Тижд. 

7 / 

4 акад. 

год. 

Тема 4. Соціальне 

страхування на випадок 

безробіття, як гарантія 

реалізації прав безробітних. 

Лекція  

Передиви

тися 

рекомендо

вану 

літературу 

  

Тижд. 

8 / 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Соціальне 

страхування на випадок 

безробіття, як гарантія 

реалізації прав безробітних. Практичн
е заняття 

Аналіз 

нормативно-

правових 

актів та 

судової 

практики, рек

омендованої 

літератури 

  

   

Тижд. 

9 / 

2 акад. 

год. 

Тема 4. Соціальне 

страхування на випадок 

безробіття, як гарантія 

реалізації прав безробітних. 

Лекція  

Передиви

тися 

рекомендо

вану 

літературу 

  

Тижд. 

10 / 
4 акад. 

год. 

Тема 4. Соціальне 

страхування на випадок 

безробіття, як гарантія 

реалізації прав безробітних. Практичн
е заняття 

Аналіз 

нормативно-
правових 

актів та 

судової 

практики, рек

омендованої 

літератури 

  

   

Тижд. 

11 / 

2 акад. 

год. 

Тема 5. Право безробітних 

на матеріальне 

забезпечення та соціальні 

послуги 

Лекція  

Передиви

тися 

рекомендо

вану 

літературу 

  

Тижд. 

12 / 

Тема 5. Право безробітних 

на матеріальне 
Практичн
е заняття 

Вирішення 
практичних 

   



2 акад. 

год. 
забезпечення та соціальні 

послуги 

завдань 

Тижд. 

13 / 

4 акад. 

год. 

Тема 6. Допомога по 

безробіттю, як основний 

вид матеріального 

забезпечення. 

Лекція  

Передиви

тися 

рекомендо

вану 

літературу 

  

Тижд. 

14 / 

2 акад. 

год. 

Тема 6. Допомога по 

безробіттю, як основний 

вид матеріального 

забезпечення. Практичн
е заняття 

Аналіз 

нормативно-

правових 

актів та 

судової 
практики, рек

омендованої 

літератури 

  

   

Тижд. 

15 / 

2 акад. 

год. 

Тема 7. Відповідальність у 

сфері забезпечення гарантій 

соціального захисту 

безробітних в Україні. 
Лекція  

Передиви

тися 

рекомендо

вану 

літературу 

  

Тижд. 

16 / 

2 акад. 

год. 

Тема 7. Відповідальність у 

сфері забезпечення гарантій 

соціального захисту 

безробітних в Україні. 

Практичн
е заняття 

Вирішення 
практичних 

завдань 

   

 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру 
Письмовий модульний контроль  

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти 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. 

Академічна доброчесність: Роботи студентів мають бути 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу 

інших студентів становлять приклади можливої академічної недоброчесності, 



виявлення ознак якої є підставою для незарахування роботи студента 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять Відвідування практичних занять є обов’язковим У 

випадку пропуску заняття, студент опрацьовує матеріал самостійно і 

відпрацьовує пропущене заняття в індивідуальному порядку. Студенти 

зобов’язані дотримуватись усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й 

іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані за результатами 

відповідей на практичних заняттях, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховується присутність студента на 

практичних заняттях та активність студента, списування та плагіат, 

несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


