
1 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

Кафедра трудового права та права соціального забезпечення 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник декана юридичного факультету 

з наукової роботи 
__________(Отраднова О.О.) 
«____»____________2019 року 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, 

НАУКОВИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
 

для здобувачів ступеню вищої освіти «доктор філософії» 

 

галузь знань  08  «право» 
 

спеціальність  081 «право» 
 
освітній рівень  третій (освітньо-науковий). Доктор філософії 
 

освітня програма  «Право» 
 

вид дисципліни   вибіркова  

Форма навчання    денна/заочна 

Навчальний рік     2019/2020 

Семестр      четвертий 

Кількість кредитів ЕСТS   чотири 
Мова викладання, навчання  
та оцінювання     українська 
Форма заключного контролю   іспит 

 

Викладач: доктор юрид. наук, проф. Іншин М.І., 
 

 

Пролонговано: на 20__/20__н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

 

 
КИЇВ – 2019  



2 

 

 

Розробник:  
Іншин Микола Іванович, доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри трудового права 

та права соціального забезпечення. 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зав. кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення  

__________________    (Іншин М.І.) 
(підпис)           

 

Протокол № __ від «__» ______________ р. 

 

 

 

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету 

 

Протокол № __ від «__» ______________ р. 

Голова науково-методичної комісії       (Дідич Т.О.) 
(підпис)        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 

 

ВСТУП 

1.Мета навчальної дисципліни полягає в одержанні поглиблених знань з питань 

організації та правового регулювання праці науково-педагогічних, наукових та педагогічних 

працівників у сфері наукової діяльності, а також оволодіння додатковими навичками 

просування власних результатів наукової праці.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

2.1. Знати правові засади правового регулювання праці науково-педагогічних, наукових та 

педагогічних працівників у сфері наукової діяльності, вимоги, що пред’являються 

законодавством України для здобуття наукових ступенів та вчених звань. 

2.2. Визначати права та обов’язки суб’єктів наукової, науково-педагогічної, педагогічної 

діяльності, загальні вимоги, що пред’являються законодавством України до такої діяльності. 

2.3. Характеризувати структуру та загальні засади правового регулювання праці науково-

педагогічних, наукових та педагогічних працівників у вищих навчальних закладах,  також 

визначити основні напрями їхньої наукової діяльності. 

2.4. Знати основні права та обов’язки, встановлені законодавством України до науково-

педагогічних, наукових та педагогічних працівників. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Форми викладання та методи навчання цієї 

дисципліни спрямовані на проведення правового аналізу теоретико-правових проблем 

регулювання праці наукової, науково-педагогічної, педагогічної діяльності, дослідження 

проблем вдосконалення законодавства про працю України у науковій сфері. Вивчається 

загальна характеристика суб’єктів у науковій сфері, особливості укладення, зміни та 

припинення трудових договорів (контрактів), відповідальність наукових, науково-

педагогічних, педагогічних працівників у трудових правовідносин, а також  встановлення їх 

правової природи . 

  Курс дисципліни передбачає детального вивчення чинного законодавства у сфері 

правового регулювання праці науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників з 

питань організаційної форми та умов праці в освітніх установ. 

4. Завдання дисципліни спрямовані на досягнення аспірантами таких 

компетентностей як: 1) вміння розкривати мету, завдання, структуру та основні форми 

освітнього процесу і наукової діяльності у вищих навчальних закладах та правового 

регулювання процесу праці; 2) здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми трудо-

правового регулювання відносин у сфері наукової діяльності; 3) здатність до розроблення 

проектів трудових договорів (контрактів) із науково-педагогічними, науковими та 

педагогічними працівниками; 4) здатність приймати обґрунтовані рішення щодо застосування 

норм трудового права при розв’язанні спірних питань, які виникають при порушенні 

трудових прав. 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати основні особливості правового 

статусу науково-педагогічних, 

наукових та педагогічних працівників 

, підстави та порядок виникнення 

правовідносин, що виникають у 

зв’язку з професійною діяльністю, 

особливості укладення, зміни та 

припинення трудових правовідносин; 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

Доповідь, 

доповнення 

доповіді, 

самостійна 

робота 

15% 
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спеціальні поняття та термінологію; 

літературні джерела 

1.2 Освоїти застосування чинного 

законодавства та усвідомити рівень 

правового регулювання у сфері 

трудових відносин 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

Доповідь, 

доповнення 

доповіді, 

контрольна 

робота 

15% 

2.1 Вміти застосовувати акти 

національного трудового 

законодавства, аналізувати 

міжнародні акти трудового права у 

науковій сфері, вміти аналізувати 

правові проблеми та формувати 

правові позиції; логічно, критично і 

системно аналізувати документи, 

розуміти їх правовий характер і 

значення. 

Лекція, самостійна 

робота 

доповідь та звіт з 

виконання 

індивідуального 

завдання, есе, 

реферат,    

15% 

2.2 Встановлювати проблему, яка 

виникаює при застосуванні трудових 

правовідносин у науковій сфері, акти 

трудового законодавства, що 

регулюють відносини науково-

педагогічних, наукових та 

педагогічних працівників 

Лекція, самостійна 

робота 

доповідь та звіт з 

виконання 

індивідуального 

завдання, есе, 

реферат,   
контрольна 

робота 

10% 

3.1 Прийняти і обґрунтувати рішення 

щодо підготовки проекту трудових 

договорів (контрактів) з урахуванням 

особливостей практичної ситуації та 

застосування правових норм 

трудового для розв’язання спори, що 

виникають у науковій сфері 

Лекція, самостійна 

робота 

доповідь та звіт з 

виконання 

індивідуального 

завдання, 

складання 

проектів 

трудового 

договору 

(контракту) 

10% 

3.2 Відповідально використовувати досвід 

правового регулювання охоронних 

відносин у країнах із ринковою 

економікою для вдосконалення 

трудового законодавства України 

Лекція, самостійна 
робота 

доповідь та звіт з 
виконання 

індивідуального 

завдання, есе, 

реферат,   

контрольна 

робота 

15% 

4.1 Ефективно застосовувати норми 

трудового законодавства 

Лекція, самостійна 

робота 

доповідь та звіт з 

виконання 

індивідуального 

завдання, есе, 

реферат,    

10% 

4.2 Здатність до самостійного 

вдосконалення набутих знань 

Лекція, самостійна 

робота 

доповідь та звіт з 

виконання 
індивідуального 

завдання, есе, 

реферат,   

контрольна 

робота 

10% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання   

Результати навчання дисципліни (код)  

 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

1. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; + + + + + + + + 

2. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної 

теми; 
+ + + + + + + + 

3. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 
+ + + + + + + + 

4. Вміти формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і 

поглиблювати стан правового регулювання в обраній сфері.  
   +   +  

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання аспірантів. 

1. доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів; 

2. доповнення доповіді – до 3 бал; 

3. експрес опитування – до 3 балів;  

4. колоквіум – до 4 балів; 

5. розв’язання казусу – до 5; 

6. самостійна робота – до 4 балів; 

7. доповідь по темі індивідуального завдання – до 6 балів; 

8. звіт з виконання індивідуального завдання – до 4 балів  

9. есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів; 

10. тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів; 

11. реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та 

висновками) – до 6 балів; 

12. участь в дискусії – до 3 балів; 

13.розробка проекту банківського правочину – до 4 балів; 

14. розв’язання задач – до 5; 

15. тестове контрольне опитування – до 10 балів; 

16.  підсумкова контрольна робота – до 5 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: письмовий іспит у формі виконання індивідуальних 

теоретичних та практичних завдань 

 

 ЗМ1/Частина 1  ЗМ2/Частина 2  Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 12 12    36 60 

Максимум 20 20 40+20 100 

Мінімум 12 12    36 60 

Максимум 20 20 40+20 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
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Максимальний бал, який може бути отриманий аспірантом за семестр, складає 40 

балів. Мінімальний бал, який має бути отриманий аспірантом за семестр за відповідними 

формами оцінювання, складає 24 бали.  

Викладач, який веде семінарські заняття, має право звернутись до декана юридичного 

факультету про не допуск до підсумкового оцінювання аспіранта, якщо під час семестру 

він не досяг мінімального порогового рівня оцінки (24 бали) тих результатів навчання, які не 

можуть бути оцінені під час підсумкового контролю. Про недопуск аспіранта до 

підсумкового оцінювання викладач має подати в деканат юридичного факультету подання з 

графіком можливих відпрацювань не пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку періоду 

складання іспитів.  

Для аспірантів, які упродовж навчання протягом семестру не досягли мінімального 

порогового рівня оцінки (24 бали) і, як результат, не допущені до складання підсумкової 

форми контролю (іспит), проводяться відпрацювання у формі, яка передбачена робочою 

програмою, максимальна оцінка за які не може перевищувати кількості балів, що дорівнює 

різниці між мінімальним пороговим рівнем оцінки (24 бали) та фактичною кількістю балів, 

що отримані аспірантом за всіма формами поточного контролю. 

Якщо аспірант за підсумком відпрацювань не досяг мінімального порогового рівня 

оцінки (24 бали), викладач, який веде семінарські заняття і приймав відпрацювання, 

звертається до декана юридичного факультету з поданням, у якому фіксує невиконання 

аспірантом індивідуального навчального плану. 

За результатами складання підсумкової форми контролю (іспит) аспірант може 

отримати максимально 60 балів. У випадку коли аспірант під час підсумкової форми 

контролю, якою є іспит, набрав менше 36 балів, останні не додаються до семестрової оцінки 

(незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру), у відомості в колонці «бали за 

підсумкову форму оцінювання» ставиться «0», а в колонку  «результуюча оцінка» 

переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну формується шляхом додавання кількості 

балів, отриманих протягом семестру, та кількості балів, отриманих за підсумковою формою 

контролю (іспит), і така сума балів не може бути меншою за 60 балів. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 
8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№  Назва теми Кількість годин 

 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Правовий статус науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників як 

учасника трудових правовідносин» 

 

1 Тема 1. Науково-педагогічні, наукові та 

педагогічні працівники у структурі суб’єктів 
2 2 8 
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трудового права України 

2 Тема 2. Правовідносини у сфері праці, що 

виникають у науковій сфері  
  8 

3 Тема 3. Особливості трудового 

договору(контракту) із науково-

педагогічними, науковими та педагогічними 

працівниками 

2 2 8 

4 Тема 4. Права та обовязки науково-

педагогічних, наукових та педагогічних 

працівників у трудовому праві. 

2 2 8 

Контрольна робота    16 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Державна політика в галузі публічного адміністрування наукової діяльності» 

 

5 Тема 5.  Правове регулювання трудових 

відносин за участю працюючих власників 2 2 8 

6 Тема 6. Особливості системи правового 

регулювання та правова природа трудових 

відносин керівників та  власників  

підприємств, установ, організацій (в 

контексті перспективного трудового 

законодавства України). 

2 2 8 

7 Тема 7. Припинення трудових правовідносин із 

керівниками підприємства, установи, 

організації у трудовому праві. 

 2 8 

8 Тема 8. Механізм публічного адміністрування 

наукової діяльності 
  8 

Контрольна робота   16 

ВСЬОГО  10 12 96 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекції –  10 год. 

Семінари – 12 год. 

Самостійна робота  – 96 год. 

Консультація – 2 год. 

 

 
9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1.Валєєв Р. Г. Освітнє право України : навч. посібник [Електронний ресурс] / Р. 

Г.Валєєв. – Луганськ, 2011. – С. 226. – Режим доступу 

:http://www.irf.ua/files/ukr/programs/edu/edu_posibnyk.pdf 

2.Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [текст]: навч.посіб. / 

Г. В. Лаврик, Г. В. Терела, Т. О. Харченко [та ін.]; за ред. Г. В. Лаврик. –К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. – 208 с. 
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3.Коваленко Д. В. Теоретико-правові основи освіти [Текст] : навч. посіб. /Д. В. 

Коваленко. – Харків : Друкарня Мадрид, 2015. – 324 с. 

4.Освітнє право: навч. посіб. для студентів гуманітарних ВНЗ / [авт. кол. : В. 

В.Астахов, К. В. Астахова (мол.), О. Л. Войно-Данчишина та ін.]; за заг. ред. В. В.Астахова; 

Нар. укр. акад.; Міжнар. фонд «Відродження». – Х. : Вид-во НУА,2011. – 188 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/89/1/osv-

pravo-np.pdf 

 

Додаткові: 

1. Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-

педагогічних)працівників: Монографія / Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана, А. В. 

Скоробагатькота ін. ; відп. ред. Н. М. Хуторян. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична 

думка»,2005. – 240 с. 

2. Правові основи діяльності вищих навчальних закладів: навч. посіб. /О. М. 

Стороженко, О. Б. Німко. – К. : Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 50 с. 

3. Савіщенко В. М. Адміністративно-правове забезпечення освіти та науки вУкраїні 

[Текст] : монографія / В. М. Савіщенко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр.справ. – 

Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 371 с. 

4. Сырых В. М. Введение в теорию образовательного права / В. М. Сырых. – М. :Центр 

образовательного права Минобразования, 2002. – 340 с. 

5. Тамм А. Є. Державна політика і управління в освіті [Текст]: підручник /Тамм А. Є., 

Радченко О. В., Поступна О. В. ; Харк. регіон. ін.-т держ. упр. Нац.акад. держ. упр. при 

Президентові України. – Х. : Вид-во Асоц. д-рів наук держ.упр., 2011. – 271 с. 

6. Управління інтелектуальною власністю : монографія / П. М. Цибульов,В. П. 

Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суіні; за заг. ред. П. М. Цибульова. – К. :«К.І.С.», 2005. – 448 с. 

7. Цивільно-правові договори в сфері освіти: навч. посіб. / Н. О. Давидова,М. В. Ворон. 

– К. : Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 54 с 

10. Нормативно-правові джерела: 
1.  Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради  України. – 1996. – 

№ 30. – Ст. 141. 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. / Голос України від 

06.08.2014 р. № 148. 

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28червня 1996 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30 (23. 07. 

96). – Ст. 141. 

3. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII: 

офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 січня 2012року. – К. : Форум, 2012. – 

168 с. 

4. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII // Офіційний вісник 

України. – 2014. – № 63 (15. 08. 2014). – Ст. 1728. 

5. Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-XIV 

//Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28 (16. 07. 1999). – Ст. 230. 

6.Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV //Офіційний 

вісник України. – 2002. – № 31 (16.08. 2002). – Ст. 1447. 

7.Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня2015 р. 

№ 222-VІІІ // Офіційний вісник України. – 2015. – № 25 (07. 04. 2015). –Ст. 722. 

8.Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада2016 р. 

№ 848-VІII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. –№ 3 (15. 01. 2016). – Ст. 25. 
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9.Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XII // Відомості Верховної 

Ради УРСР. – 1991. – № 34 (20. 08. 1991). – Ст. 451. 

10.Про позашкільну освіту : Закон України від 22 червня 2000 р. № 1841-III 

//Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 46 (17. 11. 2000). – Ст. 393. 

11.Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10 лютого 1998 р.№ 103/98-ВР 

// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 26 (30. 06.1999). – Ст. 218. 

12.Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України : затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 538 // Офіційний вісник 

України. – 2014. – № 85 (31. 10. 2014). – Ст. 2395. 

13. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: затв. 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 // Офіційний вісник 

України. – 1999. – № 9 (19. 03. 1999). – Ст. 71. 

14. Положення про професійно-технічний навчальний заклад : постанова Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240 // Офіційний вісник України. –1998. – № 31 

(20. 08. 1998). – Ст. 125. 


