Анотація
навчальної дисципліни «Трудове право»
Метою викладання навчальної дисципліни «Трудове право» є формування
юриста з освітнім ступенем «бакалавр», оволодіння сукупністю знань з правового
регулювання трудових відносин, передбачає надання здобувачам вищої освіти
знань та формування у них вмінь та навичок у вирішенні правових та
організаційних питань з приводу трудових відносин, правового регулювання праці,
порядку укладення, зміни, припинення та розірвання трудового договору, робочого
часу та часу відпочинку, оплати праці, вирішення індивідуальних та колективних
трудових спорів, нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю.
Дисципліна «Трудове право» пов’язана з іншими навчальними дисциплінами,
зокрема: «Цивільне право», «Конституційне право», «Теорія держави і права»,
«Адміністративне право», «Охорона праці», які вивчаються здобувачами
освітнього ступеня «бакалавр».
Завдання – вивчення теоретико-методологічних основ трудового права.
Навчальна дисципліна передбачає набуття основних знань з трудового права,
визначення та розкриття змісту понять, категорій трудового права; аналіз актів
трудового законодавства України, міжнародних договорів, актів вищих судових
інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань
та практичних казусів відповідно до програми курсу.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні набути таких компетентностей:
- здатність застосовувати отримані знання у професійній діяльності, а також
до безперервного та активного навчання, самовдосконалення та підвищення
кваліфікації;
- знання та розуміння предметної області, професійної діяльності; основних
концепцій трудового права, фундаментальних положень, базових категорій і
юридичних понять;
- здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми у професійній
діяльності та приймати обґрунтовані рішення;
- здатність реалізовувати та застосовувати норми трудового права у
правоохоронній діяльності;
- здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати
нормативно-правові акти в різних сферах правоохоронної діяльності;
- здатність оперувати понятійним апаратом у правоохоронній діяльності.
Опанувавши навчальну дисципліну, здобувачі вищої освіти повинні знати:

основні поняття, дефініції та категорії науки трудового права;

нормативно-правову базу, що регламентує трудове право;

предмет трудового права, порядок та особливості здійснення та
регулювання трудових та пов’язаних з трудовими відносин;

види та правове становище суб’єктів трудового права;

порядок укладення, зміни та розірвання трудового договору;


умови правового регулювання робочого часу, часу відпочинку та оплати
праці працівників;

умови відповідальності в трудових відносинах.
Здобувачі вищої освіти повинні вміти:
 правильно застосовувати принципи та норми трудового права;
 використовувати знання з трудового права у вирішенні професійних завдань;
 орієнтуватися у нормативно-трудових колізіях;
 орієнтуватися у нових теоретичних та методичних розробках з проблем
трудового права;
 застосовувати норми міжнародних правових угод, які регламентують
міжнародні відносини у трудовому праві.
 складати відповідні документи (накази, розпорядження про зарахування на
роботу, звільнення, накладення дисциплінарного стягнення).
Перелік тем:
Тема 1. Трудове право як галузь права.
Тема 2. Укладення, припинення та розірвання трудового договору.
Тема 3. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку.
Тема 4. Правове регулювання оплати праці.
Тема 5. Трудова дисципліна.

