
Трудове право України та країн ЄС 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

здатність шукати, обробляти та аналізувати норми трудового права України 

та країн ЄС при вирішенні конкретних правових питань; здатність 

використовувати іншомовну літературу у професійній сфері; навички роботи 

в комп'ютерних мережах, збір, аналіз та управління інформацією, навички 

використання програмних засобів; здатність до здійснення дослідницької 

діяльності на основі знання та критичного аналізу норм, правових проблем, 

вміння обирати оптимальні методи дослідження, обробляти результати 

досліджень, аналізувати їх з урахуванням актуальних наукових і практичних 

джерел; здатність до розуміння науково правничої термінології трудового 

права та міжнародного приватного права; здатність застосовувати у 

професійній діяльності положення національного, європейського та 

міжнародного трудового законодавства; здатність до розуміння 

загальнотеоретичних проблем, питань правозастосування норм трудового 

права України та законодавства ЄС, обізнаність щодо проблем гармонізації 

трудового законодавства України із законодавством ЄС; здатність 

кваліфіковано тлумачити та застосовувати норми трудового законодавства 

України та країн ЄС. 

Програмні результати навчання 

Знання: 

положень законодавства України, законодавства країн ЄС які регламентують 

трудову діяльність; підстав та умов виникнення, зміни та припинення 

трудових правовідносин в Україні та країнах ЄС; порядку регулювання 

робочого часу, часу відпочинку та оплати праці в Україні та країнах ЄС; 

підстав та порядку притягнення працівників до відповідальності за вчинення 

ними правопорушень в сфері праці за законодавством України та країн ЄС; 

охорони праці в Україні та країнах ЄС. 

Вміння і навички: 

орієнтуватися у системі норм трудового права України та країн ЄС; 

вільно володіти, правильно тлумачити і застосовувати норми, вміщені у 

нормативно-правових актах України та країн ЄС; ефективно застосовувати 

норми інших галузей права для регулювання міжнародних трудових 

відносин; використовувати дані науки трудового права для вирішення 

професійних завдань; творчо аналізувати основні підходи до регулювання 

трудових правовідносин; здійснювати системне узагальнення одержаних 

знань; аналізувати і узагальнювати законодавчі акти України й країн ЄС та 

вивчений матеріал; досліджувати і узагальнювати практику діяльності 

державних та місцевих органів України та країн ЄС, судову практику щодо 

відновлення в особи права на працю тощо. 

 


