
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра трудового, земельного та господарського права 

 

Спеціальність 081 Право 

галузі знань 08 Право 
 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Традиції та новації в правовому 

регулюванні відносин праці 

 

 
Викладач 

Лекції, консультації: Андрушко Алла Володимирівна, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

Семінарські заняття, консультації: Андрушко Алла Володимирівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

 
 

Електронна адреса: Alla_Andrushko@ukr.net 

 
Інформаційні 

ресурси 

Код для приєднання в Google клас: 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzMzc1ODI3Mzkw?hl=ru 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

 

 

 

 
 

Консультації 

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, вул. Проскурівська, 57, 

ауд. 206: 

Прізвище Ім’я По батькові: Андрушко Алла Володимирівна (понеділок з 

16.20 до 17:20) 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою 

у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

mailto:Alla_Andrushko@ukr.net
http://elibrary.univer.km.ua/index.php


Опис навчальної дисципліни 
 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання аспірантами глибоких 

теоретичних і практичних знань в галузі традицій та новацій в правовому 

регулюванні відносин праці. Дисципліна вивчається з метою розкриття 

історичних трудоправових традицій та їх поєднання з новими тенденціями 

розвитку та удосконалення трудового права та законодавства.  

 

 
Програмні 

компетентності, 

які        

здобуваються під 

час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ФК-1 Здатність розуміти теоретичні основи, термінологію та практику 

професійної діяльності в галузі права 

ФК-2 Здатність розуміти сучасні актуальні питання, історію розвитку, 

закономірності, проблеми та тенденції правового регулювання суспільних 

відносин 

 ФК-3 Здатність ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права з урахуванням їх юридичної сили, дії у часі, просторі та за 

колом осіб 

ФК-4 Здатність правильно тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати 

судову практику та застосовувати їх при вчиненні різних правових дій 

ФК-5 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності 

ФК-6 Здатність здійснювати науково-правову експертизу проектів 

нормативно-правових актів 

ФК-7 Здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, надавати 

рекомендації щодо їх удосконалення 

ФК-8 Здатність до формування власної цілісної, логічної й обґрунтованої 

позиції щодо правової проблеми, її відстоювання і захисту перед підготовленою 

аудиторією 

ФК-9 Здатність приймати рішення, формувати правову позицію по справі та 

відображати її у тексті різних правових документів, у тому числі з 

процесуальних питань 

  Навчальна дисципліна «Традиції та новації в правовому регулюванні 

відносин праці» забезпечує досягнення таких результатів навчання, 

передбачених освітньо-професійною програмою «Доктор філософії з права»: 

РН-8. Демонструвати розуміння теоретичних основ, термінології та 

практики професійної діяльності в галузі права 

РН-9. Демонструвати знання та розуміння сучасних актуальних питань, 

історії розвитку, закономірностей, проблем та тенденцій правового 

регулювання суспільних відносин у різних галузях 

РН-10. Ефективно працювати з джерелами національного та 

міжнародного права, виявляти колізії, прогалини, інші недоліки правового 

регулювання 

РН-11. Тлумачити нормативно-правові акти, оцінювати судову 

практику та правильно застосовувати їх при вчиненні різних правових дій 

РН-12. Використовувати знання та уміння для надання кваліфікованих 

юридичних висновків і консультацій з правових питань у різних сферах 

юридичної діяльності 

РН-13. Аналізувати зміст проектів нормативно-правових актів, 

здійснювати їх науково-правову експертизу, надавати рекомендації щодо їх 

удосконалення 

РН-14. Самостійно або у групі науково-педагогічних працівників 



розробляти проекти нормативно-правових актів 

РН-15. Демонструвати уміння формулювання власної цілісної, логічної 

й обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, відстоювати і захищати її 

перед підготовленою аудиторією 

РН-16. Використовувати знання та вміння для прийняття рішень в 

юридичній справі, формулювати правову позицію у тексті різних правових 

документів, у тому числі процесуальних. 

 
Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізити 

і постреквізити 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 2-й, семестр –3-й. 
 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни здобувачі повинні володіти 

знаннями навчальних дисциплін: Філософія науки, Тлумачення 

нормативно-правових актів, Юридична техніка. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: Методологія наукових досліджень у галузі права, Теоретичні 

засади правового регулювання цивільних відносин. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: Медіація в юридичній практиці. 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС / 120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 100 годин, 

лекційних - 12 годин, семінарських - 8 годин. 

Форма навчання Очна/Заочна форма навчання 



Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності, 

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер тощо. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

 Години 
 

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

  Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу. 

 

  

 

 

 

 

2/2/20 

 

 

 
Історія розвитку 

трудового права 

Виконання тестових 

завдань, дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Робота з 

підручником, 

довідковою 

літературою, 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе. 

 

 

 
Лекція – 2 

 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

 2/2/20 Розвиток вчення 

про трудові права 

в системі прав 

людини  

Усний виклад, 

слайдова презентація 

матеріалу. 

Виконання тестових 

завдань, дискусійні 

обговорення 

проблемних питань. 

Лекція – 2 
 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

   
Робота з 

підручником, 

довідковою 

літературою, 

першоджерелами, в 

 



    тому числі з  

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе. 

  Усний виклад,  

  слайдова презентація  

  матеріалу.  

  
Виконання тестових 

 

  завдань, дискусійні  

  
 

обговорення 

проблемних питань. 
Лекція – 2 

2/-/20 
Соціальне 

призначення 

трудового права 

Робота з 

підручником, 

довідковою 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

  літературою,  

  першоджерелами, в  

  тому числі з  

  оформленням  

  результату у вигляді  

  реферату, есе.  

  Усний виклад,  

  слайдова презентація  

  матеріалу.  

  
Виконання тестових 

 

  завдань, дискусійні  

  
 

обговорення 

проблемних питань. 
Лекція – 2 

2/-/20 
Юридична 

техніка і 

нормоконтроль у 

трудовому праві 

Робота з 

підручником, 

довідковою 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2 

  літературою,  

  першоджерелами, в  

  тому числі з  

  оформленням  

  результату у вигляді  

  реферату, есе.  

2/2/10 Дерадянізація 

трудового 

законодавства 

Усний виклад, Лекція – 2 

  слайдова презентація 

матеріалу. 
Семінарське 

заняття – 5 

  Виконання тестових 

завдань, дискусійні 
СРС –1 

  обговорення  



    проблемних питань.  

Робота з 

підручником, 

довідковою 

літературою, 

першоджерелами, в 

тому числі з 

оформленням 

результату у вигляді 

реферату, есе. 

  Усний виклад,  

  слайдова презентація  

  матеріалу.  

  
Виконання тестових 

завдань, дискусійні 

 

    

 

 

 

2/2/10 

 
Право на 

інформацію 

субєктів трудового 

права  

обговорення 

проблемних питань. 

Робота з 

підручником, 

Лекція – 2 
 

Семінарське 

заняття – 5 

  довідковою СРС –1 

  літературою,  

  першоджерелами, в  

  тому числі з  

  оформленням  

  результату у вигляді  

  реферату, есе.  

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення 

балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Традиції та новації в правовому регулюванні 

відносин праці» (розміщені у Google класі 

«https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzMzc1ODI3Mzkw?hl=ru» та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Традиції та новації в правовому регулюванні 

відносин праці» (у Google класі 

«https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzMzc1ODI3Mzkw?hl=ru» та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен в усній формі. 

Приклад білету: 

1. Генезис науки трудового права (кін.19 поч. 20 ст.). 
2. Трудові відносини в структурі предмету трудового права. 
3. Нормоконтроль у трудовому праві. 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php))
http://elibrary.univer.km.ua/index.php)


  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

1. Конституція України: Закон вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 

3. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text 

4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. 

№ 3356-XII . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text 

5. Про відпустки: Закон України від 15. 11.1996р. № 504/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text 

6. Andrushko A.V., Kostyashkin, I.O., Chudyk-Bilousova, N.I., Taranenko, L.S. et 

al. Land Ownership in Ukraine: Reform Issues. Journal of Advanced Research 

in Law and Economics, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 1175-1183, june 2020. ISSN 

2068-696X. Available at: 

https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5311 

7. Андрушко А.В. Окремі аспекти укладення трудового договору. 

Університетські наукові записки.  2016.  № 1.  С.154-163. 

8. Андрушко А.В. Баланс інтересів учасників трудових відносин . 

Університетські наукові записки. 2017.  №2 .  С. 44-58. 

9. Андрушко А.В. Теоретико-правові аспекти свободи праці . 

Університетські наукові записки.  2019. №3. C. 276-281. 

10. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. М., 2009. 

879с. 

11. Вавженчук С.Я. Проблеми юридичної техніки як фактору 

ефективності охорони трудових прав. Методологія в праві: монографія. / 

За заг. ред. І. Безклубого. К.: Грамота. 2017. 658с. 

12. Трудове право : підручник / За заг. ред. О.М. Ярошенка. Харків : 

Право, 2019. 544 с. 

13. Трудове право України: Навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. К. : Центр 

учбової літератури, 2019. 112 с. 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття 

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол 

№14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Виконання тестових завдань; підготовка наукової статті, наукової 

доповіді, реферату, есе. 

 

 

 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію 

наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 (http://www.univer.km.ua/page.php? 

pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті 

управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5311
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf


Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

 
Аспіранту визнаються результати участі у: науковій конференції за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу. 



Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

на сайті Університету 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. 

№ 201/20 (http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань, що проводяться в 

університеті. 

 
 

Викладач  дисципліни  – доцент кафедри трудового, земельного та господарського права, 

кандидат юридичних наук, доцент    А. В. Андрушко 

12 червня 2020 року 

 

Затверджено на засіданні кафедри трудового, земельного та господарського права 12 червня 

2020 року, протокол № 13 

Завідувач кафедри   Костяшкін І.О. 

12 червня 2020 року, протокол № 13 
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