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1. Анотація дисципліни: теми навчальної дисципліни розкривають 

загальнотеоретичні основи трудової діяльності працівників, соціального 

забезпечення непрацездатних громадян, їх правового регулювання та практики 

реалізації. 

 

2.  Мета та завдання курсу: 

 

Мета: навчальна дисципліна передбачає висвітлення основних положень 

трудового права та права соціального забезпечення України, законодавства про 

працю та соціальний захист громадян в Україні, що стосуються різних аспектів 

трудової діяльності працівників та соціального захисту непрацездатних громадян.   

 

Завдання: 

Теоретичні: 

- засвоєння основних категорій та термінів права соціального 

забезпечення як юридичної дисципліни; 

- формування системи знань про предмет, методи правового 

регулювання, принципи, систему і джерела права соціального забезпечення;  

- про поняття, види та форми соціального забезпечення, їх 

характеристику, завдання та напрями реформування;  

- формування системи знань про правове регулювання, зміст, умови, 

порядок надання окремих видів соціального забезпечення непрацездатним 

громадянам, їх категорії, правовий статус; 

- формування системи знань про предмет, методи правового 

регулювання, принципи, систему і джерела трудового права;  

- формування системи знань про трудовий договір, його зміст, 
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сторони, види; про загальний порядок прийняття на роботу та укладення 

трудового договору; про зміну умов трудового договору; про підстави та порядок 

припинення трудового договору, звільнення працівників;  

- про робочий час, його види, ознаки та нормативи; про час 

відпочинку, його види, ознаки;  

- про оплату праці, його зміст та принципи; про структуру та 

характеристику заробітної плати; про види та зміст систем оплати праці; про 

гарантійні та компенсаційні виплати працівникам; 

- про дисципліну праці, її зміст, способи забезпечення; про 

дисциплінарну відповідальність працівників, її види, ознаки, підстави та порядок 

застосування; 

- про матеріальну відповідальність сторін трудового договору, її 

види, ознаки, підстави та порядок застосування. 
 

Практичні: 

- формування навичок аналізу норм законодавства про соціальний 

захист та соціальне забезпечення громадян в Україні; 

- застосування здобутих теоретичних знань у процесі визначення 

видів та форм соціального забезпечення, умов та порядку надання окремих видів 

матеріального забезпечення та обслуговування непрацездатним громадянам, а 

також для захисту права на соціальний захист громадян; 

- формування у студентів вміння орієнтуватися в чинному трудовому 

праві, трудовому законодавстві, в проектах нормативно-правових актів з питань 

праці; 

- аналіз змісту чинних нормативно-правових актів з питань праці, 

положень про трудову діяльність, дисципліну праці, охорону праці, інших 

аспектів трудової діяльності працівників; 

- застосування здобутих теоретичних знань у процесі укладення 

трудового договору, визначення умов та порядку прийняття на роботу, звільнення 

з роботи, захисту трудових та соціальних прав працівників; 

- формування вмінь студентів щодо організації своєї самостійної 

роботи з вивчення окремих питань, виконання індивідуальної роботи, 

оформлення рефератів. 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання  
 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

Інтегральна компетентність 

● ІК1 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

● ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

● ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 



діяльності. 

● ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

● СК4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини. 

● СК6 Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 

● СК10 Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх 

правового регулювання. 
 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

● ПРН 1 -Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин. 

● ПРН2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

● ПРН4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

● ПРН21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

● ПРН23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 
 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні 

заняття 

(год.) 

Самостійна 

робота 

(год.) 

Форма 

контролю 

Для денної форми 

навчання 

6,5/195 годин 

 

3,5/105 годин 

3/90 годин 

 

 

34 

 

18 

16 

 

 

32 

 

18 

14 

 

 

129 

 

69 

60 

 

диф.заліки 

(3, 4 семестр) 

 

диф. залік 

диф. Залік 
 

 

5.  Ознаки курсу 
Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова / 

вибіркова 

2020/2021 ІII, ІV 081 Право IІ  ОБОВ’ЯЗКОВА   

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 
 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 



планшет) з підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний 

проектор для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання 

завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, підсумковий 

контроль).  

Програма для створення презентацій Microsoft PowerPoint. Програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Zoom. 

 

7. Політика курсу 
 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному 

університеті студенти та викладачі діють відповідно до:  

При організації освітнього процесу в Херсонському державному 

університеті здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 02.07.2016 

№428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському 

державному університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-

дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті від 04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ від 

07.09.2020 №803-Д; 

-  Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 

контрольних заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  № 

802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти від 04.03.2020 № 247-Д тощо. 

Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

Навчально-методичного відділу:  

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 
 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 

системою відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи.  

До основних вимог до здобувачів слід віднести: 

● відвідування лекційних і семінарських занять та активна робота на заняттях; 

● неприпустимість пропусків занять (без поважних причин), запізнень на 

заняття; 

● творче та якісне виконання всіх видів навчальної роботи, в т.ч. 

індивідуальної та самостійної роботи;  

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
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● поважне відношення до викладачів та інших здобувачів вищої освіти.  

Здобувачі мають відвідувати лекційні, семінарські заняття, виконувати 

самостійну роботу очно або в дистанційній формі, виконувати інші завдання з 

навчального курсу. За кожний вид навчальної роботи здобувачам  нараховуються 

бали.  

Здобувач, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю має право на його 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання.  

Сума балів, отримана здобувачами протягом навчального курсу, й визначає 

їх підсумкову оцінку (від 60 до 100 балів). В разі, якщо студенти набрали менше 

мінімально встановленої кількості балів, їм буде запропоновано здати невиконані 

види навчальної роботи (усні відповіді, реферати, презентації тощо).  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається з врахуванням 

результатів поточного та підсумкового оцінювання знань та вмінь студентів. 
 

 

8. Схема курсу 

 

Денна форма навчання 

 
Тиждень, дата, 

години 

Тема, план (основні питання) для 

здобувачів 
 

Форма 

навчального 

заняття 

кількість 

годин 

(аудиторної 

та 

самостійної) 

Список 

рекомендовани

х джерел (за 

нумерацією 

розділу 11) 

Завдання Максим

альна 

кількіст

ь балів 

Модуль 1. Основи права соціального забезпечення України 

Згідно 

розкладу 
занять: 

 

http://www.
kspu.edu/Ab

out/Faculty/

FBP/Distanc

e_Education
.aspxу 

 

Тема1. Право соціального 

забезпечення як галузь 

національного права України 
1. Поняття, предмет, метод права 

соціального забезпечення 
України.  

2. Поняття, форми та види 

соціального забезпечення в 

Україні.  
3. Поняття, види та зміст 

соціального страхування. 

4. Принципи  права соціального 
забезпечення України.  

5. Система  права соціального 

забезпечення.  
6. Джерела  права соціального 

забезпечення.  

7. Правовідносини в сфері 

соціального забезпечення: 
поняття, зміст, суб’єкти, об’єкти, 

юридичні факти. 

8. Реформування системи 

Лекція − 4 

год.; 

Семінар − 

4 год.; 
С.р. – 10 

год. 

 

Основна 

література: 

1,31, 33, 34; 

Додаткова 

література: 

60; 

Електронні 
ресурси:  

69, 70, 71 

 

Відвідування 

занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

Індивідуальна 

робота 

 

11 



соціального забезпечення в 
Україні.  

Тема №2. Пенсійне 

забезпечення  
1. Пенсійне забезпечення: 
поняття, ознаки, правове 

регулювання.  

2. Поняття, ознаки, види пенсій.  
3. Пенсійне страхування: поняття, 

зміст. Система пенсійного 

страхування в Україні. 
4. Співвідношення пенсійного 

забезпечення та пенсійного 

страхування. Пенсійні виплати за 

пенсійним страхуванням. 
5. Пенсії за віком: поняття, умови 

призначення, розміри пенсій. 

Пільгове пенсіонування за віком 
окремих категорій 

непрацездатних громадян. 

6. Пенсії з інвалідності: поняття, 
умови призначення, розміри 

пенсій. Інвалідність: поняття, 

зміст, критерії. Категорії інвалідів. 

Групи інвалідності. 
7. Пенсії в разі втрати 

годувальника: поняття, умови 

призначення, розміри пенсій. 
Призначення, нарахування та 

виплата пенсій. 

8. Пенсії за вислугою років: 

поняття, категорії пенсіонерів, 
умови призначення, розміри 

пенсій. Пенсії за вислугою років 

окремим категоріям громадян. 

Лекція − 6 

год.; 

Семінар − 

6 год.; 
С.р. – 16 
год. 
 

Основна 

література: 

4. 5, 9, 10, 33; 

Додаткова 

література: 

60; 

Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

Відвідування 

занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

Контрольна 

робота 

21 

Всього за модуль 46 год.   32 



Модуль 2. Окремі види соціального забезпечення в Україні 

 Тема №3. Забезпечення 

допомогами  
1. Допомоги: поняття,  ознаки, 

види.  

2. Трудові  допомоги: поняття, 
ознаки, види.  Допомога з 

тимчасової непрацездатності. 

Допомога з вагітності і пологів. 

3. Сімейні  допомоги: поняття, 
ознаки, види. Допомога при 

народженні дитини. Допомога на 

дітей багатодітної сім’ї. Допомога 
одинокій матері. Допомога на 

дітей, батьки яких ухиляються від 

виплати аліментів. 
4. Соціальні допомоги: поняття, 

ознаки, види. Допомога з 

безробіття.  Допомога 

малозабезпеченим сім’ям. 
Допомога ветеранам війни до Дня 

перемоги. Допомога дітям війни. 

Лекція − 4 

год.; 

Семінар − 

4 год.; 
С.р. – 8 год. 
 

Основна 

література: 

6, 8, 12, 13, 

14, 33, 35; 

Додаткова 

література: 

60; 
Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

Відвідування 

занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

 

9 

Тема №4. Соціальне 

обслуговування  
1. Соціальне обслуговування: 

поняття, ознаки, види.  

2. Реабілітація  інвалідів: поняття, 
види, зміст.  

3. Утримання  непрацездатних: 

поняття, зміст, види.  
4. Медична допомога та 

лікування: поняття, ознаки, види.  

5. Соціальне обслуговування 
непрацездатних громадян вдома: 

поняття, зміст, види послуг. 

6. Санаторно-курортне  лікування: 

поняття, зміст, види послуг.  
7. Надання побутових, освітніх, 

культурних та інших послуг.  

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 

2 год.; 
С.р. – 12 

год. 
 

Основна 

література: 

15, 16, 17, 32, 

35; 

Додаткова 

література: 
60; 

Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

Відвідування 

занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

 

7 

Тема №5. Забезпечення 

пільгами та перевагами  
1. Пільги та переваги: поняття, 

ознаки, види.  

2. Забезпечення пільгами та 
перевагами окремих категорій 

громадян (ветеранів війни, 

ветеранів праці, громадян 
похилого віку, інвалідів, осіб, 

постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

дітей-сиріт, дітей війни, осіб, які 
мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною та ін.). 

С.р. – 11 
год. 
 

Основна 

література: 

21, 23, 24, 25; 

Додаткова 

література: 

60; 
Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

Індивідуальна 

робота 

 

5 



Тема №6. Натуральне 

забезпечення  
1. Натуральне забезпечення: 

поняття, ознаки, види.  
2. Забезпечення ліками, протезно-

ортопедичними виробами, 

засобами пересування окремих 

категорій непрацездатних.  
3. Забезпечення продуктами 

харчування, одягом, речами 

першої необхідності окремих 
категорій непрацездатних. 

4. Забезпечення житлом окремих 

категорій непрацездатних 
громадян. 

 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 

2 год.; 
С.р. – 12 

год. 
 

Основна 

література: 

17, 19, 22, 35, 

36; 
Додаткова 

література: 

60; 

Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

Відвідування 

занять. 

Контрольна 

робота 

7 

Всього за модуль 59 год.   28 

Всього за І семестр 105 год   

диф.залік 

60 

40 

 

Модуль 3. Загальна частина трудового права 

http://www.k

spu.edu/Abo
ut/Faculty/F

BP/Distance

_Education.a
spx 

 

Тема  № 1. Трудове  право  як  

галузь  національного  права  

України 
1. Поняття, предмет, методи 

правового регулювання трудового 
права.  

2. Принципи трудового права.  

3. Джерела трудового права. 

4. Поняття, структура системи 
трудового права.  

5. Поняття, зміст трудових 

правових відносин. Об’єкти та 
суб’єкти трудових правовідносин. 

Юридичні факти в трудових 

правовідносинах.  
 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 

2 год.; 
С.р. – 5 год. 

 

Основна 

література: 

1, 37, 38, 47, 

49; 

Додаткова 

література: 

61, 63, 67; 

Електронні 
ресурси:  

69, 70, 71 

 

 

Відвідування 

занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

Індивідуальна 

робота 

 

12 

Тема  № 2. Трудовий  договір 

1. Поняття, ознаки, зміст 

трудового договору. Сторони 
трудового договору. Види 

трудового договору. 

2. Укладення трудового договору. 
Прийняття на роботу.  

3. Зміна умов трудового договору: 

поняття, види, зміст. Переведення 

на іншу роботу. Переміщення на 
інше робоче місце. Зміна істотних 

умов праці. 

4. Поняття, види, підстави, зміст  
припинення трудового договору.  

Звільнення з роботи з ініціативи 

працівника. Звільнення з роботи з 

Лекція − 4 

год.; 

Семінар − 

4 год.; 
С.р. – 10 
год. 

 

Основна 

література: 

1, 37, 38, 44, 

46, 48; 

Додаткова 

література: 

65, 67; 

Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

 

Відвідування 

занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

Контрольна 

робота 

14 



ініціативи власника 
(уповноваженого ним органу). 

Звільнення на вимогу третіх осіб.  
 Всього за модуль 27 год.   26 

Модуль 4. Особлива частина трудового права 

http://www.k

spu.edu/Abo

ut/Faculty/F
BP/Distance

_Education.a

spx 

Тема  № 3.  Зайнятість 

населення 
1. Поняття, зміст, гарантії 
зайнятості населення. Категорії 

зайнятого населення.  

2. Поняття, категорії  безробітних. 
Категорії громадян, які не можуть 

бути визнані безробітними. 

Порядок реєстрації громадян як 
тих, що шукають роботу, та 

безробітних. Порядок підготовки, 

перепідготовки, перекваліфікації  

тих, що шукають роботу, та 
безробітних.  

3. Виплата допомоги з безробіття, 

матеріальної допомоги з 
безробіття. 

 

Лекція − 2 

год.; 
С.р. – 6 год. 

 

Основна 

література: 

1 ,14, 37, 38; 

Додаткова 

література: 

62,66, 67; 

Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

 

Відвідування 

занять. 

Індивідуальна 

робота 

 

6 

http://www.k

spu.edu/Abo
ut/Faculty/F

BP/Distance

_Education.a

spx 

Тема  № 4.  Робочий  час 

1. Поняття, ознаки, види, зміст 
робочого часу. 

2. Поняття, ознаки, види 

нормованого робочого часу.  
Нормальний робочий час. 

Скорочений робочий час. 

Неповний робочий час.  
3. Поняття, зміст, підстави 

застосування надурочного 

робочого часу. Обмеження при 

застосуванні надурочних робіт. 
Порядок залучення працівників до 

надурочних робіт. 

4. Поняття, зміст, сфери 
застосування ненормованого 

робочого часу. 

 

Тема  № 5. Час  відпочинку 
1. Поняття, ознаки,  види часу 

відпочинку. 

2. Перерви протягом робочого 
дня.  

3. Вихідні, святкові та неробочі 

дні.  
4. Поняття, ознаки, види 

відпусток. 

4.1. Щорічні основні та додаткові 

відпустки. Види, зміст підстави 
надання, тривалість щорічних 

відпусток. Загальний порядок 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 

2 год.; 
С.р. – 14 

год. 

 

Основна 

література: 

1, 37, 38, 39, 

47 ; 

Додаткова 

література: 

66, 67; 
Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

 

Відвідування 

занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

 

7 



виходу у відпустки. 
4.2. Додаткові відпустки у зв’язку 

з навчанням.  

4.3. Творчі відпустки.  
4.4. Соціальні відпустки.  

4.5. Відпустки без збереження 

заробітної плати.  

 

http://www.k

spu.edu/Abo

ut/Faculty/F
BP/Distance

_Education.a

spx 

Тема  №6. Нормування  праці. 

Оплата  праці 
1. Поняття, зміст нормування 
праці. Види норм праці. 

2. Поняття, структура заробітної 

плати. Поняття та види систем 

оплати праці. 
3. Оплата праці при відхиленні від 

умов, передбачених тарифами. 

Оплата праці при виконанні робіт 
різної кваліфікації, при суміщенні 

професій, при заміні тимчасово 

відсутнього працівника.  
Оплата праці в надурочний час, в 

нічний час, у святкові, неробочі та 

вихідні дні.  

Оплата праці при простої, при 
виготовленні бракованої 

продукції та ін. 

4. Порядок виплати заробітної 
плати. Загальний порядок виплати 

заробітної плати. Обмеження та 

утримання із заробітної плати. 

 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 

2 год.; 
С.р. – 6 год. 

 

Основна 
література: 

1, 37, 38, 40, 

47, 48; 

Додаткова 

література: 

62, 67; 

Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

 

Відвідування 
занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

 

7 

http://www.k

spu.edu/Abo

ut/Faculty/F
BP/Distance

_Education.a

spx 

Тема  № 7.  Дисципліна  праці 

1. Поняття, зміст трудової 

дисципліни. 
2. Поняття, зміст внутрішнього 

трудового розпорядку. Права та 

обов’язки сторін трудових 

правовідносин. 
3. Поняття, ознаки дисциплінарної 

відповідальності. Види та зміст 

дисциплінарних стягнень. 
Підстави настання дисциплінарної 

відповідальності. 

 
Тема  № 8.  Матеріальна  

відповідальність  сторін  

трудового  договору 
1. Поняття, ознаки, види 
матеріальної відповідальності 

працівників.  

2. Поняття, підстави обмеженої 
матеріальної відповідальності 

працівників.  

3. Поняття, підстави повної 
матеріальної відповідальності 

Лекція – 2 

год.; 

Семінар − 

2 год.; 
С.р. – 14 

год. 

 

Основна 
література: 

1, 37, 38, 46, 

49; 

Додаткова 

література: 

65, 67; 

Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

 

Відвідування 
занять. 

Усне 

опитування на 

семінарах 

 

7 



працівників.  
4. Порядок відшкодування шкоди, 

заподіяної підприємству, установі 

протиправними діями 
працівників. 

 

5. Поняття, ознаки, види 

матеріальної відповідальності 
власника (уповноваженого ним 

органу).  

5.1. Підстави, зміст, порядок 
матеріальної відповідальності 

власника (уповноваженого ним 

органу) за шкоду, заподіяну 

життю та здоровю працівників.  

5.2. Підстави, зміст, порядок 
матеріальної відповідальності 

власника (уповноваженого ним 

органу) за шкоду, заподіяну 
працівникові незаконним 

звільненням або переведенням на 

іншу роботу.  

 

http://www.k

spu.edu/Abo

ut/Faculty/F
BP/Distance

_Education.a

spx 

Тема  № 9. Охорона  праці. 

Праця жінок та молоді 
1. Поняття, зміст, гарантії охорони 
праці.  

2. Організація охорони праці. 

3. Спеціальні правила охорони 

праці на важких, шкідливих та 
небезпечних роботах.  

4. Розслідування та облік 

нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій, пов’язаних 

з виробництвом. 

5. Контроль та нагляд за 
дотриманням законодавства про 

працю та охорону праці. 

6. Поняття, зміст охорони праці 

жінок. Обмеження щодо 
застосування праці жінок. Пільги 

для жінок в трудовій діяльності. 

7. Поняття, зміст охорони праці 
неповнолітніх. Обмеження щодо 

застосування праці неповнолітніх. 

Пільги для неповнолітніх в 

трудовій діяльності. 
8. Поняття, зміст охорони праці 

осіб з пониженою працездатністю. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 

2 год.; 
С.р. – 5 год. 

 

Основна 
література: 

1, 37, 38, 41, 

45, 47; 

Додаткова 

література: 

66. 67; 

Електронні 

ресурси:  

69, 70, 71 

 

 

Відвідування 
занять. 

Контрольна 

робота 

7 

 Всього за модуль 63  год.   34 

 Всього за ІІ семестр 90  год.   

диф.залік 

60 

40 

 Всього з навчальної дисципліни 195 год.   200 



 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу та 

вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

 

Оцінювання відповідей, самостійної та індивідуальної роботи здобувача з 

кожної теми чи завдання здійснюється в діапазоні від 0 до 5 балів. Де 5 балів, це 

коли відповідь (робота) здобувачем виконана в повному обсязі, 4 бали – якщо 

допускаються незначні помилки, 3 бали – якщо основний матеріал викладений, 

але з помилками й неточностями, 2 бали – якщо відтворено основний навчальний 

матеріал фрагментарно, бракує власних суджень та самостійного виконання 

роботи (мають ознаки академічного плагіату), 1 бал – відповідь (робота) 

здобувача фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет 

вивчення чи виконання завдання. 

 

При оцінюванні відповідей здобувачів враховується: 

- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, 

обґрунтованість, правильність, володіння спеціальною термінологією тощо; 

- якість знань: осмисленість, системність тощо; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, систематизувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити висновки тощо; 

- самостійність оцінних суджень; 

- виконання самостійної робота з кожної теми за методичними 

рекомендаціями до семінарських занять тощо. 

 

Оцінювання самостійної / індивідуальної роботи здійснюється за 

критеріями: 

- високий концептуальний рівень та повнота висвітленого питання; 

- змістовність та обізнаність здобувачем теми; 

- логічність, послідовність викладення матеріалу, доведення та аналіз 

вивчених теорій, концепцій, вчень; 

- незалежність думки; 

- академічна доброчесність у виконанні завдання; 

- вільне використовування для підготовки доступні інформаційні 

технології і бази даних; 

- рівень підготовки проєктів необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях тощо; 

- складність он-лайн курсу тощо. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 № 

803-Д. (далі - Порядок). 

Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль) 



здійснюється відповідно до п. 2.1. Порядку. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх 

компонент/навчальних дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль згідно 

п.2.2. Порядку. 

 

Модуль 1. Основи права соціального забезпечення України 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Відвідування занять – до 10 балів. 

Усне опитування – до 15 балів. 

Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, 

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 2 балів. 

Контрольна робота – до 5 балів. 

 

Модуль 2. Окремі види соціального забезпечення в Україні  

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Відвідування занять – до 8 балів. 

Усне опитування – до 10 балів. 

Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, 

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

Контрольна робота – до 5 балів. 

 
Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі денної форми навчання за результатами 

опанування освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є диференційований залік 
 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Відвідування лекційних занять до 5 

(включно) 

до 4 

(включно) 
9 

2. Відвідування семінарських  занять до 5 

(включно) 

до 4 

(включно) 
9 

3. Робота  на семінарі  до 15 

(включно) 

до 10 

(включно) 
25 

 

4. Модульна контрольна робота до 5 

(включно) 

до 5 

(включно) 
10 

5. Індивідуальна робота здобувачів  до 2 

(включно) 

до 5 

(включно) 
7 

6. Диференційований залік   40 

 Разом балів 
 

32 28 100 

Вибіркові види діяльності (робіт)* 

7. Самостійна  робота (вивчення 

додаткового матеріалу) 

до 5 

(включно) 

до 5 

(включно) 
10 

8. Участь у наукових, науково-

практичних конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

- тощо 

до 5 

(включно) 

до 5 

(включно) 
10 



 

*Здобувачі можуть отримати до 20 бонусних балів за наступні види робіт: 

- за самостійну роботу з вивчення додаткових тем (або окремих питань з тем), які виходять за 

межі навчальної програми; за підготовку матеріалів, що ілюструють практичні аспекти відповідної 

діяльності;  за підготовку матеріалів, що спів ставляють  різні аспекти трудової  діяльності, 

соціального забезпечення в Україні та в інших країнах світу (до 10 балів);   

- за участь у конкурсах наукових робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, за участь у 

неформальній та інформальній освіті, якщо така діяльність стосується проблематики навчальної 

дисципліни/освітньої компоненти (зокрема, COURSERA, EdEra та ін.) (до 10 балів).  

Оцінка за диференційований залік відповідає рівню сформованості загальних і фахових 

компетентностей та отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається 

шкалою ЄКТС та національною системою оцінювання (табл. 3). 

 

Модуль 3. Загальна частина трудового права  

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Відвідування занять – до 6 балів. 

Усне опитування – до 10 балів. 

Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, 

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

Контрольна робота – до 5 балів. 

 

Модуль 4. Особлива частина трудового права  

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Відвідування занять – до 9 балів. 

Усне опитування – до 15 балів. 

Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, 

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

Контрольна робота – до 5 балів. 

 
Таблиця 2 

Розподіл балів, які отримують здобувачі денної форми навчання за результатами 

опанування освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є є диференційований залік 
 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 3 модуль 4 Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Відвідування лекційних занять до 3 

(включно) 

до 5 

(включно) 
8 

2. Відвідування семінарських  занять  до 3 

(включно) 

до 4 

(включно) 
7 

3. Робота  на семінарі  до 10 

(включно) 

до 15 

(включно) 
25 

 

4. Модульна контрольна робота до 5 
(включно) 

до 5 
(включно) 

10 

5. Індивідуальна робота здобувачів  до 5 

(включно) 

до 5 

(включно) 
10 

6. Диференційований залік   40 

 Разом балів 26 34 100 



Вибіркові види діяльності (робіт)* 

7. Самостійна  робота (вивчення 

додаткового матеріалу) 

до 5 

(включно) 

до 5 

(включно) 
10 

8. Участь у наукових, науково-

практичних конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової 
роботи на конкурс; 

- тощо 

до 5 

(включно) 

до 5 

(включно) 
10 

 

*Здобувачі можуть отримати до 20 бонусних балів за наступні види робіт: 

- за самостійну роботу з вивчення додаткових тем (або окремих питань з тем), які 

виходять за межі навчальної програми; за підготовку матеріалів, що ілюструють практичні 

аспекти відповідної діяльності;  за підготовку матеріалів, що спів ставляють  різні аспекти 

трудової  діяльності, соціального забезпечення в Україні та в інших країнах світу (до 10 балів);   

- за участь у конкурсах наукових робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, за участь у 

неформальній та інформальній освіті, якщо така діяльність стосується проблематики навчальної 

дисципліни/освітньої компоненти (зокрема, COURSERA, EdEra та ін.) (до 10 балів).  

Оцінка за диференційований залік відповідає рівню сформованості загальних і фахових 

компетентностей та отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та 

визначається шкалою ЄКТС та національною системою оцінювання (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  
 

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

диференційований залік 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



10. Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 

 

Базова (основна) література:  
 

1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 р. зі змінами і 

доповненнями. 

2. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» №2017-ІІІ від 05.10.2000 р. зі змінами і доповненнями. 

3. Закон України «Про прожитковий мінімум» №966-ХІV від 15.07.99 р. зі 

змінами і доповненнями. 

4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне   страхування  №16/98 – ВР від 14.01.98 р. зі змінами і доповненнями. 

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

№1058-ІV від 09.07.2003 р. зі змінами і доповненнями. 

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування»  №1105-ХІV від 23.09.1999 р. зі змінами і доповненнями.  

7. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю» №1727-IV від 18.05.2004 р. зі змінами і 

доповненнями. 

8. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття» № 1533-ІІІ від 02.03.2000 р. зі змінами і доповненнями. 

9. Закон України «Про пенсійне забезпечення» №1788-ХІІ від 05.11.91 р. зі 

змінами і доповненнями. 

10. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №1057- ІV від 

09.07.2003 р. зі змінами і доповненнями. 

11. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» №2262-ХІІ від 09.04.92 р. зі змінами і 

доповненнями. 

12. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» №2811-ХІІ від 

21.11.92 р. зі змінами і доповненнями / В редакції Закону №2334-ІІІ від 22.03.2001 

р. зі змінами і доповненнями.  

13. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям» №1768-III від 01.06.2000 р. зі змінами і доповненнями. 

14. Закон України «Про зайнятість населення» №5067- VІ від  05.07.2012 р. зі 

змінами і доповненнями. 

15. Закон України «Про соціальні послуги» №2671-VІІІ від 17.01.2019 р. зі 

змінами і доповненнями. 

16. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю  в Україні» №2961-ІV 

від 06.10.2005 р. зі змінами і доповненнями. 

17. Основи законодавства України про охорону здоров’я №2801-ХІІ від  

19.11.92 р. зі змінами і доповненнями. 

18. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 

№2558-IІІ від 21.06.2001 р. зі змінами і доповненнями / В редакції Закону №878-

VІ від 15.01.2009 зі змінами і доповненнями. 



19. Закон України «Про охорону дитинства» №2402-III від 26.04.2001 р. зі 

змінами і доповненнями. 

20. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю» №2109-IІІ від 16.11.2000 р. зі змінами і 

доповненнями. 

21. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» №875-ХІІ від 21.03.91 р. зі змінами і доповненнями. 

22. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» №3334-IV 

від 12.01.2006 р. зі змінами і доповненнями. 

23. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-ХІІ від 28.02.91 р. зі змінами і 

доповненнями.  

24. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» №3551-ХІІ від  22.10.93 р. зі змінами і доповненнями. 

25. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні» №3721-ХІІ від 16.12.93 р. зі змінами і 

доповненнями. 

26. Закон України «Про державну службу» №889-VІІІ від 10.12.2015 р. зі 

змінами і доповненнями. 

27. Закон України «Про прокуратуру» №1697-VІІ від 14.10.2014 р. зі змінами і 

доповненнями. 

28. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VІІІ від 02.06.2016 

р. зі змінами і доповненнями. 

29. Закон України  «Про  наукову  і науково-технічну діяльність» №848-VІІІ 

від 26.11.2015 р. зі змінами і доповненнями. 

30. Закон України «Про статус народного депутата України» №2790-ХІІ від 

17.11.92 р. зі змінами і доповненнями / В редакції Закону №2328-ІІІ від 22.03.2001 

р. зі змінами і доповненнями. 

31. Концепція соціального забезпечення населення України / затв. 

Постановою ВР України №3758-ХІІ від 21.12.93 р. 

32. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. 5-те 

вид, перероб. та допов. К: Центр учбової літератури, 2018. 447 с. 

33. Право соціального забезпечення : підручник / [О. М. Ярошенко, А. М. 

Слюсар, І. А. Вєтухова та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. 

– 376 с. 

34. Сташків Б.І. Право соціального забезпечення. Загальна частина: Навч. 

посіб. Чернігів: ПАТ  "ПВК"  "Десна", 2016. 692 с. 

35. Сташків Б.І. Право соціального забезпечення. Особлива частина: Навч. 

посіб. Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2018. 1092 с. 

36. Терела Г.В. Право соціального забезпечення: Навч.-метод. посіб. – 

Полтава: ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». – 2016. – 248 с. 

37. Кодекс законів про працю України №322-VІІІ від 10.12.1971 року (із 

змінами і доповненнями). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/394556/default
http://w1.c1.rada.gov.ua/


38. Проект Трудового кодексу України №2410 від 08.11.2019. - [Електронний 

ресурс].  

Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331 

39. Закон України «Про відпустки» №504/96-ВР від 15.11.1996 р. зі змінами і 

доповненнями. 

40. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995 р. зі 

змінами і доповненнями. 

41. Закон України «Про охорону праці» №2694-ХІІ від 14.10.1992 р. зі 

змінами і доповненнями / В редакції Закону №229-IV від 21.11.2002 р. зі змінами і 

доповненнями 

42. Закон України «Про колективні договори та угоди» №3356-ХІІ від 

01.07.1993 р. зі змінами і доповненнями.  

43. Трудове право України: Навч. посіб. / [Ю.Ф. Іванов, М.В. Іванова]; К.: 

Алерта. 2016. 442 с. 

44.  Трудове право України / П.О. Ізуїта, Д.П. Ізуїта. К.: Університет 

«Україна». 2017. 348 с. 

45.  Трудове право України: Навч. посіб. / Ю.В. Корнєєв. К.: ЦУЛ. 2019. 112 с. 

46. Трудове право України: Практикум / І.М. Кравченко. К.: Ліра К. 2020. 476 

с. 

47.  Трудове право: Підручник  / О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. 

Слюсар та ін. за заг. ред. О.М. Ярошенка. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 

3-тє вид., перероб. і допов. - Харків: Право, 2019. 541 с.  

48.   Трудове право України: навчальний посібник / В.О. Кучер, Т.В. Курило, 

О.Ю. Баліцька та ін. За ред. В.О. Кучера. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 564 с. 

49.  Трудове право України: Підручник  / За заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. 

Костюка. К.: Юрінком Інтер, 2017. 600с.  

50.   Трудове право України: Навч.-метод. посіб. / О.А. Трюхан. Одеса: 

Видавництво «Гельветика». 2018. 296 с. 
 

 

 

Додаткова література: 

51. Закон України «Про соціальний захист дітей війни» №2195-IV від 

18.11.2004 р. зі змінами і доповненнями. 

52. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» №2011-ХІІ від 20.12.91 р. зі змінами і доповненнями. 

53. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист» №203/98-ВР від 24.03.98 р. зі змінами і доповненнями. 

54. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з 

ВІЛ» №1972-ХІІ від 12.12.91 р. зі змінами і доповненнями / В редакції Закону 

№2861-VІ від 23.12.2010 р. зі змінами і доповненнями. 

55. Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок  війни» №1603-ІV від 16.03.2004 р. зі 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67331


змінами і доповненнями. 

56. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» №3160-

VІ від 17.03.2011 р. зі змінами і доповненнями. 

57. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» №2623-IV від 02.06.2005 р. зі змінами і доповненнями / В 

редакції Закону №2823-VІ від 21.12.2010 р. зі змінами і доповненнями. 

58. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні» №2998-ХІІ від 05.02.93 р. зі змінами і доповненнями / В редакції 

Закону №1613-ІІІ від 23.03.2000 р. зі змінами і доповненнями 

59. Закон України   «Про   державну   підтримку  засобів  масової інформації та 

соціальний захист журналістів» №540/97-ВР від 23.09.97 р. зі змінами і 

доповненнями. 

60. Смолярова М.Л. Право соціального захисту: Практикум / М.Л. Смолярова. 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2772/1/Smoliarova_The_right_of_social.pdf 

61. Булеца С.Б., Менджул М.В., Нечипорук Л.Д., Кляп В.І., Свадеба Н.І. Трудове 

право: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи 

студентів. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. 60 с. 

62. Пилипенко П. Про право зайнятості, або нові контури трудового права / П. 

Пилипенко // Право України. – 2014. – № 6. – С.197-207. 

63. Прилипко С., Ярошенко О. Право на працю в системі прав людини / С. 

Прилипко, О. Ярошенко // Право України. – 2014. – № 6. – С.102-110. 

64. Хуторян Н. Підстави та умови матеріальної відповідальності у трудовому праві 

/ Н. Хуторян // Право України. – 2014. – № 5. – С.126-132. 

65. Мельник К.Ю., Бабенко А.О. Проблеми юридичних гарантій трудових прав 

працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору монографія. — 

Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. — 240 с. 

66. Трудове право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В. О. 

Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 564 с. 

67. Трудове право (в схемах та визначеннях) : навч. посіб. / Коваленко А. В., Юнін 

О. С., Савєльєва М. О. та ін. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2017. – 166 с. 

68. Ізуїта П.О. Форми й методи контролю та нагляду за дотриманням 

законодавства про охорону праці / П. О. Ізуїта // Науковий вісник публічного та 

приватного права. – 2015. – Вип. 1. – С. 46–51. 

 

Інтернет-ресурси: 

69. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 

70. Офіційне інтернет-представництво Президента України. Сайт Президента 

України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// president.gov.ua. 

71. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http:// kmu.gov.ua. 

72. Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. - 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2772/1/Smoliarova_The_right_of_social.pdf
http://zakon1.rada.gov.ua/


[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pravoznavec.com.ua. 

73. Радник. Український юридичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// radnuk.info. 

74. Vuzlib. Экономико-правовая библиотека. - [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// vuzlib.net. 

75. Юридичні послуги Online. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

yurist-online.com. 

76. Електронний каталог eLibrary (http://elibrary.kspu.edu/); 

77. Херсонський віртуальний університет. Сторінка кафедри публічного та 

міжнародного права і правоохоронної діяльності. – Трудове право та право 

соціального забезпечення України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http:// ksu.ks.ua. 

78. Електронний архів-репозитарій наукових публікацій працівників та 

студентів Херсонського державного університету eKhSUIR 

(http://ekhsuir.kspu.edu/). 

79. Доступ в локальній мережі університету з усіх IP – адрес: Web of Science 

(http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx) 

80. Scopus (http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx) 

81. Springer Link 

(http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx) 

82. Iноземні eлектронні ресурси вільного доступу  

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/2013Academics/2016Fre

eAccess.aspx) 

83. Фахові періодичні видання  

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/Info_2017/2017_Periodi

ka.aspx) 

84. Українські Інтернет-ресурси  

(http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/Info_2017/2017_link.asp

x).  

85. Всі кодекси України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/t21). 
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