
 

Навчальна дисципліна 
«Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та 

країнах ЄС» 
(назва навчальної дисципліни) 

Призначення Післядипломна освіта 
Напрям підвищення 
кваліфікації (вибрати з 

означених) 

1) формування та розвиток професійних компетентностей 
4) розвиток управлінських компетентностей 
5) формування та розвиток загальноосвітніх, правових та психолого-
педагогічних компетентностей 

Статус дисципліни 
(обов’язкова/вибіркова) 

Вибіркова 

Обсяг дисципліни 1 кредит ЄКТС 
Мова викладання українська 
Предмет вивчення Правові норми законодавства зарубіжних країн щодо трудових прав та гарантій 

українських працівників та працівників-іноземців за положеннями законодавства 
України та зарубіжних країн. Особливості правового регулювання праці в Україні, 
новел діючого законодавства, сучасних тенденцій правового регулювання праці в 
Україні та країнах ЄС (Сполучене Королівство Великобританії та Північної 
Ірландії, Федеративна Республіка Німеччини, Франція, Королівство Іспанії, 
Республіка Польща, країни Балтії). 

Мета навчання Засвоєння основ правового регулювання праці у країнах Європи, отримання знання 
з особливостей правового регулювання праці в Україні, новел діючого 
законодавства, сучасних тенденцій правового регулювання праці в Україні та 
країнах ЄС (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, 
Федеративна Республіка Німеччини, Франція, Королівство Іспанії, Республіка 
Польща, країни Балтії). 

Набуті знання, уміння 
(компетентності) 

Поглиблені загальні і фахові компетентності: орієнтування на світовому ринку 
праці з урахуванням національного законодавства зарубіжних країн та міжнародних 
домовленостей з питань зайнятості та працевлаштування в Україні та за кордоном; 
використання інформаційних і комунікаційних технологій для самостійного пошуку 
вакансій роботи в Україні та за кордоном; знання норм чинного законодавства 
України та зарубіжних країн щодо працевлаштування та трудових прав іноземців; 
знання правил тлумачення законів та інших нормативних актів з метою вірного 
їхнього застосування в трудових та тісно пов’язаних з трудовими відносинах; 
знання міжнародної судової практики, практики судів зарубіжних країн в сфері 
захисту трудових прав; володіння навичками роботи з нормативними актами 
національного, міжнародного трудового законодавства; робота з підготовки 
юридичних документів для вирішення можливих проблемних питань стосовно 
роботи за кордоном; сприйняття сучасних процесів у сфері реформування 
трудового законодавства України та зарубіжних країн; прийняття правових рішень, 
які відповідають вимогам закону. Знання сутності і змісту основних положень 
науки про трудове право; володіння основною термінологією трудоправових 
відносин за законодавством України і зарубіжних країн, вміння приймати рішення і 
вчиняти дії у точній відповідності до трудового законодавства; володіння 
навичками роботи з правовими актами; володіння навичками аналізу юридичних 
фактів, навичками тлумачення правових обставин, що склалися; знання та 
розуміння міжнародних стандартів праці, знання положень Конвенцій МОП щодо 
трудових прав, а також практики Європейського суду з трудових спорів, функції 
дипломатичного представництва; знання норм чинного трудового законодавства 
країн Європейського Союзу та Шенгенського простору та деяких країн Близького 
Сходу щодо працевлаштування іноземців та правил тлумачення законів з метою 
вірного їхнього застосування в трудових відносинах; володіння навичками 
створення алгоритму необхідних дій для успішного оформлення трудових 
правовідносин для працевлаштування в України за кордоном; володіння навичками 
формування послідовності дій для самостійного відстоювання своїх трудових та 



громадянських прав за межами України у разі їхнього порушення передбаченими 
законом способами, навичками прийняття правових рішень, які відповідають 
вимогам чинного законодавства зарубіжних країн та вміння правильно визначати 
правові акти, які підлягають використанню у конкретній ситуації; вміння приймати 
зважені та обґрунтовані рішення при укладенні трудових договорів(контрактів); 
вміння орієнтуватися в різновидах трудових договорів з урахуванням специфіки 
виконання роботи; знання своїх громадянських та трудових прав; знання переліку 
документів для підтвердження відповідності умовам в’їзду з метою робочих 
відносин в країни Євросоюзу, інші зарубіжні країни. 

Пререквізити Загальні знання з правознавства, історії України, історії держави та права 
зарубіжних країн, основ законодавства України в сфері правового регулювання 
праці.  

Кореквізити Дисципліна «Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах 
ЄС». 

Організація навчання Види занять: лекції, семінарські та практичні заняття. 
Форми здобуття освіти: інституційна (онлайн або офлайн). 
Форма контролю знань: залік. 
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