
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

(дисципліна вільного вибору аспіранта) 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета вивчення навчальної дисципліни: забезпечення умов для 
формування і розвитку аспірантами програмних компетентностей, як 
динамічної комбінації знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність, що дозволять їм оволодіти основними 
знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального 

дисертаційного дослідження у сфері права. 
Завдання вивчення дисципліни «Актуальні проблеми трудового 

права та права соціального  забезпечення України»:  
- набути міжпредметну і предметну компетентності, освітні 

компетентності щодо застосування здобутих знань, навичок, умінь, досвіду 
діяльності за фахом та інші фахові (професійні) компетентності: комунікативні, 

мовленнєві, інформаційні для здійснення професійної діяльності за освітньо -
кваліфікаційним рівнем доктор філософії;  

- набути систему знань щодо правового регулювання трудових та 
соціально-забезпечувальних правовідносин у сучасних умовах; 

- оволодіти загальнонауковими методами пізнання і виробити професійні 

навички системного і порівняльного аналізу чинного трудового законодавства 
та практичного його застосування, історії виникнення, становлення та розвитку  

права соціального забезпечення як самостійної галузі права, що має власний 
предмет, методи, принципи, джерела правового регулювання соціально-

трудових правовідносин та тенденції (перспективи) розвитку у майбутньому;  
- набути здатності аналізувати і оцінювати юридичні факти, правову 

інформацію, застосовувати здобуті знання при правозастосуванні та 
правотворчості, удосконаленні правового регулювання трудових правовідносин 

та відносин у сфері соціального забезпечення. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

- сучасний стан правового регулювання індивідуальних і колективних 
трудових відносин; 

- актуальні проблеми регламентації трудових правовідносин, які 

потребують вирішення в умовах сучасної кодифікації трудового законодавства, 
сучасні  проблеми правової регламентації інститутів трудового права, захисту 

трудових прав працівників та давати їм оцінку, а також тенденції становлення і 
розвитку трудових правовідносин, напрямки удосконалення трудового 

законодавства, поняття й категорії трудового права, дефініції інститутів 
трудового права (юридичну термінологію); 



- міжнародно-правове регулювання трудових правовідносин, міжнародні 
та європейські трудові стандарти регламентації трудових відносин, інститутів 

трудового права, сутність норм джерела трудового права їх взаємозв’язок і 
значення, а також нормативно-правові акти інститутів трудового права та їх 

сутність, зміст прав та обов’язків працівників та роботодавців; 
- форми та порядок захисту трудових прав працівників та роботодавців, 

практику застосування трудового законодавства й судову практику вирішення 

індивідуальних і колективних трудових спорів; 
- сучасний стан правового регулювання відносин у сфері соціального 

забезпечення, актуальні проблеми регламентації соціально-забезпечувальних 
правовідносин, які потребують вирішення в умовах сучасної кодифікації 

соціального загалом чи пенсійного зокрема законодавства, сучасні проблеми 
правової регламентації пенсійних правовідносин, інститутів соціального права, 

захисту соціальних прав громадян та давати їм оцінку, а також тенденції 
становлення і розвитку соціальних правовідносин, напрямки удосконалення 

соціально-забезпечувального законодавства, поняття й категорії соціального 
права, дефініції інститутів соціального права (юридичну термінологію); 

- міжнародно-правове регулювання соціально-забезпечувальних 
правовідносин, міжнародні та європейські соціальні стандарти регламентації 
соціальних відносин, інститутів соціального права, сутність норм джерела 

соціального права їх взаємозв’язок і значення, а також нормативно-правові акти 
інститутів соціального права та їх сутність, зміст прав та обов’язків громадян у 

соціальній сфері, зміни у соціальному законодавстві; 
- форми та порядок захисту соціальних та пенсійних прав працівників та 

роботодавців, практику застосування соціального законодавства й судову 
практику вирішення соціальних / пенсійних спорів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен вміти: 
- самостійно здобувати знання, користуватися науковою і довідковою 

літературою, нормативно-довідковими матеріалами, джерелами трудового 
права, практикою застосування норм трудового законодавства, отримані знання 

втілювати у практичній діяльності, знаходити та опрацьовувати необхідну 
інформацію, розкривати власні обдарування і нахили, виявляти творчі 

здібності; 
- самостійно відтворювати теоретичний матеріал, виявити знання і 

розуміння основних положень трудового законодавства України та практики 

його застосування; 
- виявляти, ставити та вирішувати проблеми, організовувати, планувати, 

реалізовувати та презентувати наукове дослідження фундаментального та/або 
прикладного спрямування з проблем трудового права та права соціального 

забезпечення; 
- аналізувати, критично оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, 

концепції та підходи з предметної сфери наукового дослідження, робити 
відповідні висновки, надавати пропозиції та рекомендації; 

- обробляти та аналізувати наукову інформації з різних джерел, 
інтерпретувати результати наукових досліджень. 

 



Методи навчання. При вивченні дисципліни застосовуються словесні та 
наочні методи навчання. Ці методи спрямовані на передачу і засвоєння 

аспірантами знань з формуванням у них умінь і навичок. Зокрема, словесний 
метод навчання може мати дві форми: евристичну (запитальну) — бесіда; та 

акроматичну (викладальну) — пояснення, розповідь, лекція, робота з 
підручником. 

   Бесіда — діалогічний метод навчання, за якого викладач із допомогою 

вдало поставлених питань спонукає аспірантів відтворювати раніше набуті 
знання, робити самостійні висновки-узагальнення на основі засвоєного 

фактичного матеріалу. Метод бесіди застосовується на практичних заняттях і 
реалізується за допомогою запитань – відповідей.  

Наукова дискусія, яка є одним із найдинамічніших словесних методів 
навчання, має велике розвиваюче і виховне значення. У процесі такої  аспіранти 

вчаться сперечатися, доводити, аргументувати, обстоювати свою думку, 
адекватно оцінювати себе, поважати думки інших. 

Пояснення — словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів, 
принципів дій, прикладів тощо.  

Лекція — інформативно-доказовий виклад великого за обсягом, 
складного за логічною побудовою навчального матеріалу. 

Робота з джерелами. Ця робота полягає в самостійному опрацюванні 

аспірантами навчальної, наукової, монографічної, довідкової та іншої 
літератури, що дає їм змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити 

його, виявити самостійність у навчанні. 
Основними формами викладання даної дисципліни є: навчальні 

(аудиторні) заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота 
аспірантів і контрольні заходи. 

Основними видами навчальних (аудиторних) занять є: лекція, практичне 
заняття, консультація. 

Самостійна робота аспірантів забезпечується всіма навчально-
методичними засобами, необхідними для вивчення навчальної дисципліни чи 

окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 
конспектами лекцій тощо. 

Аспірантам також рекомендується для самостійного опрацювання 
відповідна наукова література та періодичні видання. 
 

Методичним забезпеченням курсу є: робоча та навчальна програми 
дисципліни, курс лекцій. 

Опис дисципліни: Дисципліна належить до циклу професійної 
підготовки; на вибір аспіранта; викладається на 2-му році навчання, у 4-му 

семестрі. На вивчення даної навчальної дисципліни відводиться 2 кредити 
ЄКТС – 2; годин – 60, з них лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год., 

самостійної роботи – 20  год. Всього передбачено 4 змістових модулі та 2 
модульні контрольні роботи. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовки здобувача до виконання конкретної 

роботи. Форми проведення поточного контролю – усне опитування аспірантів, 



вирішення практичних завдань, складання типових документів, бібліографічних 
довідок, написання тез наукових повідомлень тощо. 

Критерії оцінювання аспіранта на практичних заняттях та самостійної 
роботи 

Оцінювання знань здобувача здійснюється за 100-бальною шкалою.  
Проміжний контроль відбувається у вигляді модульної контрольної 

роботи. 

Підсумковий контроль проводиться у формі усного іспиту. 
 Екзаменаційні білети містять три питання, два з яких – з актуальних 

проблем трудового права України, одне – з проблем права соціального 
забезпечення України. 

 Кожна правильна та вичерпна відповідь на питання оцінюється 
максимально у 10 балів. Таким чином, на іспиті аспірант може максимально 

отримати 30 балів. 
Таблиця відповідності підсумкового рейтингового бала аспіранта оцінці 

за шкалою ЄКТС і за національною шкалою*. 
 


