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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Трудові та соціальні 

права 

13 4 2 - - 7 

2. Трудовий договір 17 6 4 - - 7 

3. Робочий час та час 

відпочинку 

17 4 4 - - 9 

4. Оплата праці 13 4 2 - - 7 

5. Пенсійне забезпечення 17 4 4 - - 9 

6. Соціальні допомоги 14 4 2 - - 8 

7. Соціальні послуги 14 4 2 - - 8 

 Всього годин 105 30 20 - - 55 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Трудові та соціальні права 4 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

Поняття та види трудових прав працівників.  

Право людини на працю, його зміст, значення та місце у системі 

прав людини.  

Система державних гарантій забезпечення трудових прав 

працівників.  

Економічні, політичні і юридичні гарантії забезпечення права 

людини на працю.  

 

2. Трудовий договір 6 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

 

2.7. 

Трудовий договір: поняття, види та значення. Сторони трудового 

договору.  

Зміст трудового договору, його істотні умови. Гарантії прав і 

обмеження прав особи при укладенні трудового договору.  

Прийняття на роботу і оформлення трудового договору.  

Випробування при прийнятті на роботу.  

Зміна умов трудового договору.  

Поняття переведення на іншу роботу. Переміщення на інше робоче 

місце.  

Припинення трудового договору: поняття та класифікація підстав. 

 

3. Робочий час та час відпочинк 4 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

 

Правове регулювання робочого часу в нормативних актах МОП.  

Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері 

робочого часу.  

Види робочого часу: нормальна та скорочена тривалість робочого 

часу, неповний та ненормований робочий час.  

Режим робочого часу та його види.  

Надурочні роботи: їх поняття, випадки та порядок застосування. 

Облік робочого часу: поняття та види. 

Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку.  

Поняття та види часу відпочинку.  

Святкові і неробочі дні.  

Відпустки, їх види та порядок надання. Додаткові відпустки у 

зв’язку з навчанням. Творчі відпустки. Соціальні відпустки. 

Відпустка без збереження заробітної плати. 

 

4. Оплата праці 4 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Право працівника на оплату праці та його захист.  

Поняття оплати праці та її структура.  

Основна заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати.  

Державне та договірне регулювання оплати праці.  

Мінімальна заробітна плата: поняття і значення.  

Порядок встановлення і застосування різних форм матеріального 

стимулювання праці. 

 

5. Пенсійне забезпечення 4 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Право на пенсійне забезпечення.  

Поняття пенсій та їх види.  

Правове регулювання загальнообов’язкового державного 
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5.4. 

5.5. 

пенсійного страхування в Україні та зарубіжних країнах.  

Система недержавного пенсійного страхування.  

Порядок призначення та виплати пенсій. 

6. Соціальні допомоги 4 

6.1. 

 

6.2 

6.3. 

Правове регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних 

країнах.  

Види соціальних допомоги  

Підстави, умови призначення та розміри соціальних допомог. 

 

7. Соціальні послуги 4 

7.1. 

7.2.  

7.3. 

 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

 

7.7. 

Поняття, ознаки та принципи надання соціальних послуг. 

Органи, які здійснюють соціальне обслуговування.  

Платні і безоплатні соціальні послуги. Джерела фінансування 

соціальних послуг.  

Соціальні послуги безробітним.  

Соціальні послуги особам з інвалідністю 

Соціальні послуги територіальних центрів соціального 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. 

Соціальне обслуговування дітей-сиріт. 

 

 Усього 30 
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1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Трудові та соціальні права 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Поняття та види трудових прав працівників 

1.2. Право людини на працю, його зміст, значення та місце у системі прав людини 

1.3. Система державних гарантій забезпечення трудових прав працівників 

1.4. Економічні, політичні і юридичні гарантії забезпечення права людини на працю  

 

Практичні завдання 

Завдання 1. 

Проаналізуйте основні трудові та соціальні права (Україна, США, Великобританія, 

Франція, Німеччина, Італія, Японія та ін.)  

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: трудове право, соціальне право, трудові права працівників, гарантії 

забезпечення права людини на працю, право на працю, захист трудових прав працівників. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
 характеристика трудових прав працівників; 

 визначення видів трудових прав працівників; 

 характеристика економічних, політичних та юридичних гарантій забезпечення права 

людини на працю; 

 визначення способів захисту трудових прав працівників. 

 

Семінарське заняття 2-3 

Тема 2. Трудовий договір 
Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Поняття, види та значення трудового договору 

2.2. Сторони трудового договору. Особливості змісту трудового договору, його 

істотні умови 

2.3. Гарантії прав і обмеження прав особи при укладенні трудового договору  

2.4. Прийняття на роботу і оформлення трудового договору 

2.5. Випробування при прийнятті на роботу 

2.6. Зміна умов трудового договору 

2.7. Поняття переведення на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце  

2.8. Припинення трудового договору: поняття та класифікація підстав 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. 

Проаналізуйте 7 прикладів встановлення в законодавстві зарубіжних країн строку 

випробування при прийнятті на роботу 

 

Завдання 2. 

Проаналізуйте відмінні особливості припинення трудових відносин в Україні та 

США. На основі здійненого аналізу виокреміть позитивний досвід США, який можна 

запозичити для України. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: трудовий договір, випробування при прийнятті на роботу, переведення 

на іншу роботу, переміщення на інше робоче місце, припинення трудового договору. 
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З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
 характеристика укладення трудового договору; 

 визначення сторін у трудовому договорі; 

 різниця між переведенням на іншу роботу та переміщенням на інше робоче місце; 

 особливості зміни умов трудового договору; 

 припинення трудового договору. 

 

Семінарське заняття 4-5 

Тема 3. Робочий час та час відпочинку 
Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Правове регулювання робочого часу в нормативних актах МОП 

3.2. Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері робочого часу 

3.3. Види робочого часу: нормальна та скорочена тривалість робочого часу, неповний 

та ненормований робочий час 

3.4. Режим робочого часу та його види.  

3.5. Надурочні роботи: їх поняття, випадки та порядок застосування 

3.6. Облік робочого часу: поняття та види 

3.7. Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку  

3.8. Поняття та види часу відпочинку 

3.9. Святкові і неробочі дні 

3.10. Відпустки, їх види та порядок надання. Додаткові відпустки у зв’язку з 

навчанням. Творчі відпустки. Соціальні відпустки. Відпустка без збереження заробітної 

плати. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. 

Складіть порівняльну таблицю правового регулювання тривалості робочого часу на 

прикладі країн Азії та Європи. 

 

Завдання 2. 

Складіть порівняльну таблицю видів відпусток в Україні та країнах ЄС.  

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: робочий час, скорочена тривалість робочого часу, надурочні роботи, 

облік робочого часу, святкові дні, неробочі дні, відпустка, додаткова відпустка. соціальна 

відпустка, творча відпустка, відпустка без збереження заробітної плати. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
 обчислення та застосування надурочних робіт; 

 особливості правового регулювання відпочинку; 

 порядок призначення відпустки; 

 особливості отримання творчих відпусток. 
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Семінарське заняття 6 

Тема 4. Оплата праці 
Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Право працівника на оплату праці та його захист.  

4.2. Поняття оплати праці та її структура.  

4.3. Основна заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.  

4.4. Особливості в державному та договірному регулюванні оплати праці.  

4.5. Мінімальна заробітна плата: поняття і значення.  

4.6. Порядок встановлення і застосування різних форм матеріального стимулювання 

праці. 

 

Завдання 1. 

Складіть порівняльну таблицю правового регулювання та розмірів мінімальної 

заробітної плати в країнах ЄС , Азії, США та України. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: оплата праці, заробітна плата, мінімальна заробітна плата, матеріальне 

стимулювання праці.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 особливості виплати заробітної плати; 

 особливості регулювання договірної оплати праці; 

 особливості застосування різних форм матеріального стимулювання праці. 

 

Семінарське заняття 7-8 

Тема 5. Пенсійне забезпечення 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Право на пенсійне забезпечення.  

5.2. Види пенсійних систем 

5.3. Поняття пенсій та їх види 

5.4. Система недержавного пенсійного страхування 

5.5. Порядок призначення та виплати пенсій 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. 

Проаналізувати пенсійні системи країн, що утворилися на теренах колишнього СРСР  

 

Завдання 2. 

Складіть порівняльну таблицю видів пенсій за законодавством України та однієї із 

зарубіжних країн 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: пенсійне забезпечення, пенсія, загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, недержавне пенсійне страхування. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
 особливості призначення пенсії; 

 характеристика пенсійної системи України; 

 регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні. 
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Семінарське заняття 9 

Тема 6. Соціальні допомоги 
Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Правове регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних країнах.  

6.2. Види соціальної допомоги:  

6.2.1. допомога при тимчасовій непрацездатності;  

6.2.2. допомоги сім'ям з дітьми;  

6.2.3. допомога по безробіттю;  

6.2.4. допомога при виробничому травматизмі;   

6.2.5. допомога на поховання;  

6.2.6. допомога по інвалідності;   

6.3. Підстави, умови призначення та розміри соціальних допомог. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. 

Порівняйте підстави та умови надання допомог сім’ям з дітьми в окремих країнах Азії 

та Європи 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: соціальна допомога, допомога при тимчасовій непрацездатності, 

допомога при народженні дитини, допомога сім'ям, допомога по безробіттю, допомога при 

виробничому травматизмі, допомога на поховання, допомога по інвалідності. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  
 умови призначення та розміри соціальних допомог; 

 особливості правового регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних 

країнах. 

 

Семінарське заняття 10 

Тема 7. Соціальні послуги 
Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Поняття, ознаки та принципи надання соціальних послуг. 

7.2. Органи, які здійснюють соціальне обслуговування. 

7.3. Платні і безоплатні соціальні послуги. Джерела фінансування соціальних послуг. 

7.4. Соціальні послуги безробітним. 

7.5. Соціальні послуги особам з інвалідністю 

7.6.Соціальні послуги територіальних центрів соціального обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.  

7.7. Соціальні послуги дітей-сиріт. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. 

Напишіть есе на тему «Зарубіжний досвід надання соціальних послуг незахищеним 

верствам населення». 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: соціальні послуги, соціальне обслуговування, види соціальних послуг, 

соціальні послуги безробітним, соціальне послуги особам з інвалдінстю, соціальні послуги 

дітьм-сиротам. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 умови призначення безоплатного соціального обслуговування; 
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 види соціального обслуговування; 

 характеристика органів, які здійснюють соціальне обслуговування. 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів  

 

Тема 1. Трудові та соціальні права 

Завдання 1. Охарактеризувати основні джерела трудового права держав англо-

американської правової сім`ї. 

Питання для самоконтролю 

 Що таке трудові права працівників? 

 Які нормативно-правові акти регулюють трудові права працівників в Україні? 

 Які види гарантій забезпечення права людини на працю? 

 

Тема 2. Трудовий договір 

Завдання 1. Охарактеризувати правоверегулювання роботи за сумісництвом в 

зарубіжних країнах. 

Питання для самоконтролю 

 Який порядок прийняття працівника на роботу? 

 Хто є сторонами трудового договору? 

 Які є підстави припинення трудового договору ? 

 

Тема 3. Робочий час та час відпочинку 

Завдання 1. Скласти порівняльну таблицю, де буде охарактеризовано мінімальний вік 

для прийняття на роботу на прикладі семи зарубіжних країн. 

Завдання 2. Охарактеризувати практику надання відпусток в п’яти зарубіжних 

країнах. 

Питання для самоконтролю 

 Які міжнародно-правові нормативні акти регулюють час відпочинку? 

 Які акти міжнародного та національного права регулюють поняття робочого часу? 

 

Тема 4. Оплата праці 

Завдання 1. Навести приклади щодо застосування різних форм матеріального 

стимулювання праці в зарубіжних країнах. 

Питання для самоконтролю 

 Що являє собою договірне регулювання оплати праці? 

 

Тема 5. Пенсійне забезпечення 

Завдання 1. Скласти порівняльну таблицю, де буде охарактеризовано мінімальний вік 

для виходу на пенсію, на прикладі семи зарубіжних країн. 

Питання для самоконтролю 

 Що таке пенсійне забезпечення? 

 Які умови виходу працівника на пенсію? 

 Яке правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування в Україні та зарубіжних країнах?  

 

Тема 6. Соціальні допомоги 

Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю видів соціальних допомог в Україні (вид, 

розмір, підстави надання) та в одній із зарубіжних країн. 

 

Питання для самоконтролю 

 Які міжнародно-правові акти регулюють право на соціальний захист? 

 Які умови призначення соціальних допомог? 
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 Які порядок і умови призначення допомоги по безробіттю? 

 

Тема 7. Соціальні послуги 

Завдання 1. Охарактеризувати  особливості надання соціальних послуг особам з 

інвалідністю та запропонувати можливі варіанти запозичення кращого досвіду для України.  

Питання для самоконтролю 

 Що таке соціальна. послуга? 

 Які органи здійснюють соціальне обслуговування? 

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання 

обирається студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. 

refero – доношу, повідомляю, переказую) – це короткий переказ змісту наукової роботи, 

книги або вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану 

тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, 

літератури по темі).  

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у 

разі необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера 

джерела, за яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається 

точна цитата або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 

через 1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. 

Загальний обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2. Теми рефератів-оглядів  

 

1. Міжнародні стандарти права на працю. 

2. Міжнародні правові акти про зайнятість та захист від безробіття. 

3. Надурочні роботи: їх поняття, випадки та порядок застосування. 

4. Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку. 

5. Творчі відпустки в Україні та інших країнах світу. 

6. Мінімальна заробітна плата: поняття і значення. 

7. Право працівника на оплату праці та його захист. 

8. Підстави, умови призначення та розміри соціальних допомог. 

9. Правове регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних країнах. 

10. Поняття пенсій та їх види: порівняльний аналіз законодавства України та 

інших країн світу. 

11. Проблеми соціального забезпечення мігрантів-працівників. 

12. Правове регулювання соціального партнерства в Україні та зарубіжних 

країнах. 

13. Облік робочого часу: поняття та види. 

14. Участь Міжнародної організації праці у забезпеченні належних умов праці. 

15. Міжнародна програма IPEC. 

16. Практика надання відпусток у країнах ЄС. 

17. Зміст і строк трудового договору в зарубіжних країнах. 
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1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю (екзамену) 

1. Види робочого часу. 

2. Нормальна та скорочена тривалість робочого часу. 

3. Неповний та ненормований робочий час. 

4. Види соціальної допомоги та їх характеристика.  

5. Випробування при прийнятті на роботу.  

6. Відпустка без збереження заробітної плати. 

7. Відпустки, їх види та порядок надання.  

8. Гарантії прав і обмеження прав особи при укладенні трудового договору.  

9. Державне регулювання оплати праці.  

10. Договірне регулювання оплати праці. 

11. Джерела фінансування соціального обслуговування.  

12. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.  

13. Економічні, політичні і юридичні гарантії забезпечення права людини на 

працю.  

14. Зміна умов трудового договору.  

15. Зміст трудового договору. 

16. Істотні умови трудового договору.   

17. Міжнародно-правове регулювання часу відпочинку.  

18. Мінімальна заробітна плата: поняття і значення.  

19. Надурочні роботи: їх поняття, випадки та порядок застосування.  

20. Облік робочого часу: поняття та види. 

21. Органи, які здійснюють соціальне обслуговування.  

22. Основна заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.  

23. Основні трудові права працівників.  

24. Переміщення на інше робоче місце.  

25. Підстави, умови призначення та розміри соціальних допомог. 

26. Платні і безоплатні соціальні послуги.  

27. Поняття оплати праці.  

28. Структура заробітної плати. 

29. Поняття та ознаки пенсій.  

30. Види пенсій. 

31. Поняття та ознаки пенсійних систем. 

32. Види пенсійних систем. 

33. Переведення на іншу роботу.  

34. Поняття робочого часу і сучасні проблеми гарантій у сфері робочого часу.  

35. Поняття та види трудових прав працівників.  

36. Поняття та види часу відпочинку.  

37. Поняття, ознаки та принципи надання соціальних послуг.  

38. Порядок встановлення і застосування різних форм матеріального 

стимулювання праці. 

39. Порядок призначення та виплати пенсій. 

40. Право людини на працю, його зміст, значення та місце у системі прав людини. 

41. Право на пенсійне забезпечення.  

42. Право працівника на оплату праці та його захист.  

43. Правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування.  

44. Правове регулювання робочого часу в нормативних актах МОП.  

45. Правове регулювання соціальних допомог в Україні та зарубіжних країнах.  

46. Прийняття на роботу і оформлення трудового договору.  
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47. Припинення трудового договору: поняття та класифікація підстав. 

48. Режим робочого часу та його види.  

49. Святкові і неробочі дні.  

50. Система державних гарантій забезпечення трудових прав працівників.  

51. Система недержавного пенсійного страхування.  

52. Соціальні послуги дітям-сиротам. 

53. Соціальні послуги особам з інвалідністю.  

54. Соціальні відпустки.  

55. Соціальні послуги безробітним.  

56. Соціальні послуги територіальних центрів соціального обслуговування 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.  

57. Сторони трудового договору.  

58. Творчі відпустки.  

59. Трудовий договір: поняття, види та значення.  

60. Види соціальних послуг.  

 

1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Відпустки, їх види та порядок надання.  

2. Поняття та види трудових прав працівників. 

3. Прийняття на роботу і оформлення трудового договору. 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

    

 до 100 балів  

    

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

     

до 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 до 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

     

до 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 до 25 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

     

до 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 до 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

     

      

 до 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

 

     

   

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості 

лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права імені Леоніда Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 13 лекційних занять за денною 

формою навчання.   

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

№ 

з/п 

Форма 

навчанн

я 

К-сть 

лекцій 

за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Денна 15 0,7 1,3 2,0 2,7 3,3 4.0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 

 

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 13 семінарських занять за 

денною формою навчання. 
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За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному 

студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 

5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

 

№ 

з/п 
7 тем 

Номер теми  Усього балів 

1 2 3 4 5 6 7 - 

1. 

Максимальна 

кількість балів 

за самостійну 

роботу 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 17,5 

2.  

Максимальна 

кількість балів 

за 

індивідуальне 

завдання 

2,5 - 2,5 

 Усього балів - - 20 

 

3. Рекомендовані джерела 

 

Тема 1 

1. Андріїв В.М. Міжнародне трудове право. К.: ВД «Дакор», 2017. 574 с. 

2. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, 

организация, финансирование, проблемы / В.В. Антропов. – М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2006. 271 с. 

3. Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник. М. Р. Аракелян, М. Д. 
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