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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

 В даний час широке обговорення отримало питання про необхідність 

реформування трудового та соціального законодавства. 

 Необхідні швидкі та ефективні заходи по зміцненню гарантій доходів 

працівників неформальної економіки, але і опрацьованих 

середньострокових і довгострокових заходів, які дозволять включити цих 

працівників в національні системи соціального захисту. Аналогічним 

чином необхідно коригувати структуру і фінансування національних 

систем соціального захисту, щоб вони могли відповідати потребам 

населення. 

Комплексні інформаційні системи соціального забезпечення є умови для 

розширення охоплення систем соціального забезпечення, їх адаптації до 

змін у сфері праці. 

   У сучасному світі ступінь забезпеченості прав і свобод особи є важливим 

показником досягнутого суспільством і державою рівня цивілізованості . 

Забезпечення правового захисту громадян , а також його практична 

реалізація є своєрідним чинником для входження України в Європейську 

спільноту і має важливе значення для забезпечення законності в 

українському суспільстві . Сьогодні держава є основним суб ’єктом 

соціальної політики, вона визначає напрями цієї політики , приймає закони 

та інші правові акти, а тому повинна забезпечити реалізацію соціальних, 

трудових прав.   
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Мета 

навчальної 

дисципліни 

Набуття поглиблених знань з проблем трудового права та права соціального 

забезпечення 

 

Мова 

викладання 
українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекці, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 20 10 60 3 

Заочна форма 4 4 82 3 

 

 

Зв’язок з нормативними результатами навчання 

 

Шифр 

РН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують 

такі нормативні результати навчання: 

ПРНК01 
Застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації наукової 

інформації 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК03 Розробити та застосувати наукову методологію дослідження 

ПРНК05 
Виділяти особливості сучасних загальнотеоретичних концепцій у сфері тлумачення 

держави та права як суспільного явища чи окремих його галузей та інститутів 

ПРНК06 
Продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій розвитку 

філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих правових галузей та 

інститутів 

ПРНК07 
Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між сучасним станом та новітніми процесами і тенденціями 

розвитку правової системи як явища або її окремих елементів 

ПРНК08 
Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових приписів 

ПРНА03 Розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 
Пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 
Розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до формування 

нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 
Концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 

Узагальнювати закономірності розвитку української юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних концепцій та юридичної практики з подальшим 

формуванням відповідних концепцій щодо особливостей функціонування держави та 

права 

ПРНП04 
Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з філософськими, 

загальнотеоретичними та практичними аспектами функціонування держави, права в 

цілому та окремих його галузях та інститутах 

ПРНП05 
Удосконалити існуючі філософсько-правові, теоретичні та практичні концепти, 

конструкти та теорії функціонування держави і права 

ПРНП06 
Адаптувати наукові здобутки та навички наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери функціонування права 

 

 



Результати 

навчання 

 

Симво

л 

ПРН 

 

Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої освіти 

буде: 

 

Методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 

 

застосувати сучасні інформаційні технології 

для пошуку, обробки та організації наукової 

інформації 

 

Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

 

ПРНК02 

 

інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

 

Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування 

 

ПРНК03 

 

розробити пропозиції щодо вирішення 

дискусійних питань у сфері трудового права та 

права     соціального     забезпечення 

 Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 

ПРНК05 

 

виділити особливості сучасних концепцій у 

сфері трудового права та права соціального 

забезпечення 

 Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 

ПРНК06 

 

продемонструвати інтегральне розуміння 

закономірностей та тенденцій розвитку 

трудового права та права соціального 

забезпечення 

 

Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 



ПРНК07 

 
інтерпретувати особливості трудового права 

та права соціального забезпечення 

 

 Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 

ПРНК08 

 

демонструвати глибинне розуміння трудового 

права та права соціального забезпечення 

 

Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 

ПРНА09 

 

співвіднести сучасні тенденції розвитку 

трудового права та права соціального 

забезпечення України та країн ЄС та 

формувати пропозиції щодо врахування 

міжнародного досвіду та гармонізації 

законодавства України та законодавства ЄС 

 

Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 

ПРНА10 

 

узагальнювати теорію і практику з метою 

реалізації права на працю та соціальний 

захист 

 Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 

ПРНП04 

 

 

інтегрувати знання і вирішити комплексні 

дослідницькі задачі у сфері трудового права 

та права соціального забезпечення 

 Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 



ПРНП05 

 
удосконалити  існуючі  концепти,  

конструкти  та  теорії у сфері трудового права 

та права соціального забезпечення 

 Лекції, практичні 

заняття 

 

Перевірка 

самостійної 

роботи, усне 

опитування, 

перевірка 

письмових 

робіт 

(проектів 

наукових 

робіт) 

 

 
Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, 

год. (денна 

ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

Тема 1. 
Модернізація трудового права: 

основні тенденції ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

2/2/5 1/1/10 

Тема 2. 
Реформування інститутів 

індивідуального трудового 

права 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА08 

ПРНП05 

ПРНА06 

 

4/2/5 1/1/10 

  Тема 3. Реформування інститутів 

колективного трудового права 

   ПРНК03 

ПРНК08 

ПРНК08 

ПРНА07 

ПРНП05 

ПРНА08 

4/2/10 1/1/10 

  Тема 4. Модернізація права  

соціального забезпечення: 

основні тенденції 

 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНА07 

2/2/10 0/0/10 

  Тема 5. Вдосконалення законодавства 

про загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА07 

ПРНА08 

2/2/10 0/0/10 

  Тема 6. Вдосконалення законодавства 

про державне пенсійне 

забезпечення. Недержавне 

пенсійне забезпечення 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА07 

ПРНА08 

2/0/5 

0/0/10 

  Тема 7. Вдосконалення законодавства 

про державна соціальна 

допомога 
 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА07 

ПРНА08 

2/0/5 

0/0/10 



  Тема 8. Вдосконалення законодавства 

про соціальне обслуговування 

та соціальний захист окремих 

верств населення 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК09 

ПРНА07 

ПРНА08 

2/0/10 

0/0/12 
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Дотримання вимог 

академічної доброчесності 

 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність 

- це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ «ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 
 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції 10 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_low/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Практичні заняття 40 

Самостійна робота 45 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

 

шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

 
90-100 

Відмінно 

B 82-89 
Добре 

 
C 

 
75-81 

Добре 

 
D 

 
67-74 

Задовільно 

 
E 

 
60-66 

Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 
F 

 
1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

 
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(денна форма) 

Середня 

кількість год. 

на кожен вид 

(заочна 

форма) 

Кількість кредитів/год 
3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  
30 8 



● лекційні заняття, год. 
20 4 

● практичні заняття, год. 
10 4 

● семінарські заняття, год. 
- - 

● лабораторні заняття, год. 
- - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 
60 82 

● контрольні роботи, к-сть/год. 
- - 

● індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 
15 15 

● підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 
45 67 

Екзамен 
+ + 

Залік  
 

 

 



 


