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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 

1. Назва ОК Міжнародне та порівняльне трудове право 

2. Ф акультет/каф едра Юридичний факультет / Кафедра приватного та соціального 
права 

3. Статус ОК Вибірковий 
4. Програма/Спеціальність 

(програми), складовою 
яких є ОК для 
(заповнюється для 
обов 'язкових ОК) 

5. ОК може бути 
запропонований для 
(заповнюється для 
вибіркових ОК) 

ОНП - Право 
Спеціальність - 081 «Право» 

6. Рівень НРК 8 рівень 
7. Семестр та тривалість 

вивчення 
4 семестр, 10 тижнів 

8. Кількість кредитів 
ЄКТС 

5 

9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл 

Контактна робота(заняття) Самостійна робота 9. Загальний обсяг годин 
та їх розподіл Лекційні Практичні 

/семінарські 
Лабораторні 

Самостійна робота 9. 

Денна форма навчання 20 30 100 

9. 

Заочна форма навчання 6 4 140 
10. Мова навчання українська 
11. Викладач/Координатор 

освітнього компонента 
Запара Світлана Іванівна, - д.ю.н., професор 

11. 
1 

Контактна інформація Д.ю.н., професор, кабінет 109 г 
Ел. адреса: 2арага2007@икг.пеІ 

12. Загальний опис 
освітнього компонента 

Міжнародне та порівняльне трудове право - курс, 
покликаний сформувати у здобувачів знання щодо 
міжнародно-правового регулювання праці, трудового права 
України та зарубіжних країн; діяльності Міжнародної 
Організації Праці (МОП); розуміння проблеми глобалізації в 
соціально-трудових відносинах. 

Курс орієнтує здобувача на сучасне розуміння соціально-
трудових відносин, трудового права, права зайнятості, вчить 
аналізувати суспільні відносини й виявляти ключові 
проблеми та тенденції розвитку соціально-трудових відносин 
з урахуванням динаміки їх історичного розвитку. 

Окрім того курс може допомогти аспіранту 
кращезрозуміти природу соціального конфлікту, отримати 



компетенції щодо його вирішення, зокрема курс надає знання 
щодо порядку та особливостей ведення колективних 
переговорів, соціального діалогу, правового регулювання 
страйків, проведення медіації. 

Отримані знання та спеціальні фахові компетенції за освітнім 
компонентом сприяють забезпеченню наступних програмних 
результатів навчання: 
ПРН 1. Вільно володіти державною та достатньо, для 
професійного представлення результатів наукових 
досліджень, іноземною мовами. 
ПРН 2. Володіти методологічним інструментарієм 
проведення наукових досліджень зі спеціальності 081 
«Право», керуючись принципами академічної доброчесності 
та наукової етики. 
ПРН 3. Генерувати власні ідеї, приймати обґрунтовані 
рішення, розуміти та визначати мету власного наукового 
дослідження. 
ПРН 8. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку та синтез 
нових наукових положень, ідей у юридичній сфері, 
використовувати юридичну термінологію, юридичну техніку 
при підготовці й аналізі правових актів, правничих 
документів. 
ПРН 10. Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні 
орієнтири сучасного суспільства та стан її наукової розробки, 
робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що мають 
розширювати та поглиблювати стан наукових досліджень за 
спеціальністю 081 «Право» застосовуючи традиційні й 
інноваційні методи, прийоми та правові засоби. 
ПРН 16. Мати ґрунтовні знання предметної області та 
розуміння професії, знати фундаментальні праці провідних 
вітчизняних і зарубіжних вчених з права за обраним 
напрямом досліджень, вміти використовувати у професійній 
практиці на підприємствах аграрного, земельного, 
екологічного сектору, місцевих органах публічної 
адміністрації, закладах вищої освіти тощо. 
ПРН 21. Виявляти знання та розуміння цілей сталого 
розвитку ООН (насамперед сталий розвиток міст і громад (у 
тому числі, екологічної стійкості), захист екосистем суші, як 
засобу протидії кліматичним змінам, скорочення нерівності, 
якісна освіта), а також застосовувати їх у процесі виконання 
міжнародних проектів у контексті правової підтримки 
стимулювання інновацій, підприємництва у аграрній сфері, 
збереження навколишнього середовища й Національного 
плану дій переходу України до сталого розвитку. 

13. Мета освітнього 
компонента 

Мета освітнього компонента: формування у 
здобувачів знань щодо особливостей міжнародного трудового 
права та порівняльного трудового права країн світу, здатність 
аналізувати акти трудового законодавства України, 
зарубіжних країн, міжнародних договорів, актів вищих 



судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, 
вирішувати аналітичні завдання та практичні казуси 
відповідно до програми курсу. 

14. Передумови вивчення 
ОК, зв'язок з іншими 
освітніми 
компонентами ОП 

1. Освітній компонент базується на вивченні таких 
освітніх компонентів як: Філософія науки, Сучасні 
тенденції юридичної науки в умовах сталого розвитку 

15. Політика академічної 
доброчесності 

Політика академічної доброчесності під час 
викладання курсу «Міжнародне та порівняльне трудове 
право» послуговується принципам, визначеним Законом 
України «Про освіту», Кодексу академічної доброчесності 
Сумського НАУ, іншим локальним актам (повний перелік 
нормативних документів розміщений на сайті університету 
ЬйрзУ/зпаи.егїи.иа/уМгїіІ-гаЬегресЬеппуа-уакозІі -
о8УПі/2аЬе2ресЬеппуа-уако8Іі-о8УПі/акадешісЬпа-доЬгосЬе8пІ8І/ 
). 

Оволодіння здобувачами знань з курсу має 
відбуватись із дотриманням норм законодавства про 
авторське право і суміжні права; містити посилання на 
джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей; містити достовірну інформацію про 
результати власної наукової діяльності, використані методики 
досліджень. Недопустимим під час навчання (згідно ст. ч. 4 
ст. 42 Закону України «Про вищу освіту»), є використання 
здобувачами: 

академічного плагіату - оприлюднення (частково або 
повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими 
особами, як результатів власного дослідження (творчості) 
та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 
творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

самоплагіату - оприлюднення (частково або повністю) 
власних раніше опублікованих наукових результатів як нових 
наукових результатів; 

фабрикації - вигадування даних чи фактів, що 
використовуються в освітньому процесі або наукових 
дослідженнях; 

фальсифікації - свідома зміна чи модифікація вже 
наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи 
наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням 
зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 
використання, зокрема під час оцінювання результатів 



навчання; 

обману - надання завідомо неправдивої інформації щодо 
власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації 
освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний 
плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та 
списування; 

хабарництва - надання (отримання) учасником 
освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) 
коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 
матеріального або нематеріального характеру з метою 
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, 
погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-
педагогічного) працівника з метою здійснення ним 
необ'єктивного оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі 
можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності, як: повторне проходження оцінювання 
(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне 
проходження освітнього курсу; відрахування із закладу 
освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення 
наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

16. Посилання на курс у 
МооШе 

Ьйр8://сгїп. 8паи. егїи.иа/тоогї1е/соиг8е/ 



3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМОПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ) 

4. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ) 

Тема. 
Перелікпитань, щобудутьрозглянуті в 

Розподіл в межах загального 
бюджету часу 

Рекомендована література1 

межах теми Аудиторна 
робота 

Само 
стійна 
робота 

Лк П.з / 
семін 

. з 

Лаб. 
з. 

Тема 1. Право людини на працю і 
міжнародні гарантії його 
забезпечення 
1. Право на працю - це одне з 
основних прав людини: поняття та 
зміст 
2. Міжнародні стандарти 
трудового права. Значення 
конвенцій Міжнародної 
Організації Праці (МОП) у 
гарантуванні трудових прав 
3. Європейський Союз: 
формування трудового права 
Європейського Союзу 

2 2/2 10/14 

1-3; 41-66; 69; 74-78 

ТЕМА 2. Загальна 
характеристика міжнародно-
правового регулювання праці, 
трудового права України та 
зарубіжних країн 

1.1. Поняття міжнародного 
трудового права та його значення. 
Глобалізація. 
1.2. Історіографія трудового права. 
1.3. Трудове право як предмет 
навчальної дисципліни 

2/2 2 10/14 

1-3; 41-66; 67-73; 74-78 

Тема 3. Джерела трудового 
права та 
сучаснімоделірегулюваннясоціаль 
но-трудовихвідносин 

2 2 10/14 1-3; 41-66; 69; 73-78 

3.1. Витоки та 

1 Конкретне джерело із основної чи додатково рекомендованої літератури 



впливтрудовогозаконодавства 
3.2. Джерела трудового права: 
поняття та види. 
3.3. 
Сучаснімоделірегулюваннясоціаль 
но-трудовихвідносин 
3.4. Джерела трудового права 
України: загальна характеристика. 
Тема 4. Трудові правовідносини. 
Суб'єкти трудових відносин 

2 2/2 10/14 1-3; 41-66; 68-73; 74-78 

1.Концепція та система правових 
відносин у сфері трудового права. 
2.Суб'єкти трудових відносин. 
3.Працівники як суб'єкти 
трудових відносин. 
4.Роботодавці як суб'єкти 
трудових відносин. 

Тема 5. Трудове право в 
країнах Європи: загальна 
характеристика, інституції 

2/2 4 10/14 1-3; 41-66; 69; 74-78 

1. Європейський Союз: загальний 
огляд 
2. Населення, міграція та 
культурне різноманіття 
3. Соціальні цілі для ЄС 
4. Інституції ЄС та їх компетенції 
5. Соціальна політика ЄС 
Тема 6. Правове регулювання 
трудових відносин у Франції 

2 2 10/14 1-3; 41-66 

1.Формування трудового права: 
історико-правові аспекти. 
2. Індивідуальна зайнятість. 
3.Профспілки та колективні 
переговори. 
4. Заробітна плата, робочий час та 
гарантовані виплати. Гарантії прав 
та обмеження прав особи при 
укладанні трудового договору у 
Франції. 
5. Страйки та локаути. 

Тема 7. Трудові правовідносини 
Великобританії 

2 2 10/14 1-3; 41-66 

І.Формування трудового права: 
історико-правові аспекти. Джерела 



трудового права Великобританії. 
2.Індивідуальна зайнятість. 
Припинення трудових відносин. 
3. Заробітна плата, робочий час та 
гарантовані виплати. 
4. Трудові спори. Профспілки та 
колективні переговори. Страйки та 
локаути. 

Тема 8. Правове регулювання 
трудових відносини у Німеччині 

1.Формування трудового права: 
історико-правові аспекти. Джерела 
трудового права. 
2.Індивідуальна зайнятість. 
3.3аробітна плата, робочий час та 
гарантовані виплати. Пільги 
працівникам та стандарти праці. 
4. Профспілки та колективні 
переговори. Страйки та локаути. 
Трудові суди. 

2 2 10/14 

1-3; 41-66 

Тема 9. Трудові правовідносини в 
США 

1.Формування трудового права: 
історико-правові аспекти. 
2. Законодавство про зайнятість. 
3.3аробітна плата, робочий час та 
гарантійні виплати. 
4.Нормативні вимоги до масових 
звільнень та вирішення спорів. 
Профспілки та колективні 
переговори. Страйки та локаути. 

2 2 10/14 

1-3; 41-66 

Тема 10. Соціальне партнерство 
та колективне трудове право. 
Трудові спори 

1.Поняття соціального 
партнерства. Правове 
регулювання соціального 
партнерства в Україні та 
зарубіжних країнах. Сторони та 
інші суб'єкти соціального 
партнерства. Загальний порядок 
колективних переговорів. 
2. Європейські робітничі ради: 
поняття, процес створення, 
Директива про їх застосування. 
3. Відповідальність за порушення 

2/2 10 10/14 

1-3; 41-66; 67-73; 74-78 



Колективного договору. 
4. Міжнародно-правове 
регулювання порядку утворення, 
легалізації та припинення 
діяльності профспілок. 
5.Види трудових спорів. Поняття 
колективного трудового спору. 
6.Функціонування спеціалізованих 
судів з праці в зарубіжних країнах. 
7.Право на страйк та його 
реалізація. 
8.Трудові спори в Україні. 
9.Поняття медіації. Особливості 
медіації відповідно до стандартів 
ЄС. Застосування медіації при 
вирішенні ситуаційних завдань. 

Разом 20/ 
6 

30/4 
100/ 
140 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 
ДРН Методи викладання Кількість Методи навчання Кількість 

(робота, що буде годин (які види навчальної годин 
проведена викладачем діяльності має 

під час аудиторних виконати студент 
занять, консультацій) самостійно) 

ДРН1. Розуміти та Проведення лекційних 8 Опрацювання 14 
застосовувати та практичних занять за 

відповідною 
літератури, в т.ч. 
наукових публікацій 

сучасні досягнення тематикою. щодо актуальних 
міжнародного, проблем 
національного та міжнародного та 
порівняльного порівняльного 
трудового права, трудового права. 
права людини на 
працю, 
соціального 
захисту, досвіду 
боротьби з 
бідністю, 
соціальною 
нерівністю в 
різних країнах 
світу, міжнародних 
організаціях; вміти 
порівнювати та 
обирати 
найкращий досвід 



зарубіжних країн з 
метою 
імплементації у 
національне 
законодавство. 

ДРН2. 

Знати основні 
особливості 
діяльності МОП, 
інституцій ЄС з 
питань праці; 
вміти аналізувати 
та застосовувати 

Конвенції, 
рекомендації 
МОП. 

Проведення лекційних 
та практичних занять за 
відповідною 
тематикою. 
Застосування методу 
аналізу конкретних 
ситуацій. 

8 Опрацювання 
літератури, в т.ч. 
наукових публікацій 
щодо актуальних 
проблем 
міжнародного та 
порівняльного 
трудового права; 
вирішення 
практичних завдань. 

14 

ДРН3. 
Використовувати 
знання щодо 
зарубіжної та 
національної 
судової практики 
вирішення 
трудових спорів, 
ведення 
соціального 
діалогу, медіації. 

Проведення лекційних 
та практичних занять за 
відповідною 
тематикою. 
Застосування методу 
«проблемної» лекції, 
тематичної дискусії, 
евристичної бесіди, 
«круглого столу», 
«мозгової атаки», 

аналізу конкретних 
ситуацій. 

6 Ознайомлення з 
науковими 
публікаціями, 
підготовка до 
тематичної, 
евристичної дискусії, 
круглого столу. 

14 

ДРН 4. Здатність 
застосовувати 
теоретичні знання 
з міжнародного, 
порівняльного 
трудового права 
при вирішенні 
практичних 
завдань, наданні 

Визначення комплексу 
актуальних питань 
характерних для 
сучасної науки у сфері 
альтернативного 
врегулювання спорів. 

6 Ознайомлення з 
науковими 
публікаціями, 
підготовка до 
тематичної, 
евристичної дискусії, 
круглого столу; 
вирішення 
практичних завдань. 

14 



консультацій із 
соціально-
трудових питань. 

ДРН5. 
Використовувати 
поняттєво-
категоріальний 
апарат для 
вирішення 
правових проблем 
у різних сферах 
суспільного життя. 

Вдосконалення навичок 
аналізу законодавства 
та практики 
проблемних питань 
правового регулювання 
у цій сфері. 

6 Підбір та аналіз 
нормативного 
матеріалу, наукових 
публікацій та судової 
практики за обраним 
напрямком 
дослідження. 

14 

ДРН 6. Критично 
та системно 
аналізувати 
правові явища і 
застосовувати 
набуті знання у 
професійній 
діяльності. 

Обговорення у ході 
практичних занять 
окремих проблемних 
аспектів характерних 
для сучасного стану 
правових відносин. 

8 Формулювання 
власної обґрунтованої 
позиції з проблемних 
питань правового 
регулювання. 

14 

ДРН7. 
Прогнозувати 
розвиток 
запропонованої 
юридичної 
ситуації в різних 
умовах. 

Вдосконалення навичок 
здобувачів щодо 
визначення напрямку 
дослідження, 
формулювання робочих 
гіпотез досліджуваних 
проблем, їх 
підтвердження чи 
спростування, а також 
формулювання науково 
обґрунтованих 
висновків. 

8 Підготовка та 
публікація наукових 
праць за обраним 
напрямком 
дослідження. 

16 

Всього годин 50 100 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 
5.1. Сумативне оцінювання 

5.1.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 
№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній 
оцінці 

Дата складання 

1. Практичне заняття 1. Право людини на працю і 
міжнародні гарантії його забезпечення 

7 балів /7% До 2 тижня 



2. Практичне заняття 2. Загальна характеристика 
міжнародно-правового регулювання праці, 
трудового права України та зарубіжних країн 

7 балів /7% До 2 тижня 

3. Практичне заняття 3. Джерела трудового права 
та сучасні моделі регулювання соціально-
трудових відносин 

7 балів /7% До 3 тижня 

4. Тестування за опрацьованими темами (тест 
множинного вибору) 

10 балів /10% До 3 тижня 

5. Практичне заняття 4. Трудові правовідносини. 
Суб'єкти трудових відносин 

7 балів /7% До 4 тижня 

6. Практичне заняття 5. Трудове право в країнах 
Європи: загальна характеристика, інституції 

7 балів /7% До 5 тижня 

7. Практичне заняття 6. Правове регулювання 
трудових відносин у Франції 

7 балів /7% До 6 тижня 

8. Практичне заняття 7. Трудові правовідносини 
Великобританії 

8 балів /8% До 7 тижня 

9. Практичне заняття 8. Правове регулювання 
трудових відносини у Німеччині 

До 8 тижня 

10. Практичне заняття 9. Трудові правовідносини в 
США 

До 9 тижня 

11. Практичне заняття 10. Соціальне партнерство 
та колективне трудове право. Трудові спори 

До 10 тижня 

12. Тестування за опрацьованими темами (тест 
множинного вибору) 

10 балів /10% До 10 тижня 

13. Іспит 30 балів /30% За розкладом 
сесії 

5.1.2. Критерії оцінювання 
Компон 

2 ент 
Незадовільно Задовільно Добре Відмінно3 

Практи 
чне 

< 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів Практи 
чне Вимоги щодо Більшість вимог Виконано усі Виконані усі 

2Зазначити компонент сумативного оцінювання 

ЗЗазначити розподіл балів та критерії, що зумовлюють рівень оцінки 



заняття завдання не виконано, але 
1. Право виконано або окремі складові 

людини виконано із відсутні або 
на значною кількістю недостатньо 

працю і 
міжнар 
одні 

помилок. розкрити, 
відсутній аналіз 
інших підходів до 

працю і 
міжнар 
одні питання. 
гарантії 
його 
забезпеч 
ення 

Практи < 2 бали 2-4 бали 
чне Вимоги щодо Більшість вимог 
заняття завдання не виконано, але 
2. виконано або окремі складові 
Загальн виконано із відсутні або 
а значною кількістю недостатньо 
характе помилок. розкрити, 
ристика відсутній аналіз 
міжнар інших підходів до 
одно- питання. 
правовог 
о 

регулюв 

правовог 
о 

регулюв 
ання 
праці, 
трудово 
го права 
України 

та 
зарубіж 
них 
країн 

Практи < 2 бали 2-4 бали 
чне Вимоги щодо Більшість вимог 
заняття завдання не виконано, але 
3. виконано або окремі складові 

Джерел 
а 
трудово 
го права 

виконано із 
значною кількістю 

відсутні або 
недостатньо 

Джерел 
а 
трудово 
го права 

помилок. розкрити, 
відсутній аналіз 
інших підходів до 

та питання. 
сучасні 
моделі 
регулюв 
ання 

вимоги завдання. вимоги завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 

4-6 бали 7 балів 
Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі 
вимоги завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 

4-6 бали 7 балів 
Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі 
вимоги завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 



соціальн 
1 
трудови 
х 
відносин 

соціальн 
1 
трудови 
х 
відносин 

Тестува 0-3 бали 3-5 балів 5-7 балів 7-10 балів 
ння за 
опрацьо 
ваними 
темами 
(тест 
множин 
ного 
вибору) 

Залежитьвідкілько 
стівірнихвідповіде 
й на тест 

Залежитьвідкілько 
стівірнихвідповіде 
й на тест 

Залежитьвідкілько 
стівірнихвідповіде 
й на тест 

Залежитьвідкілько 
стівірнихвідповіде 
й на тест 

Практи < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 
чне 
заняття 
4.Трудов 
і 
правовід 
носини. 
Суб'єкт 
и 
трудови 
х 
відносин 

Вимоги щодо 
завдання не 
виконано або 
виконано із 
значною кількістю 
помилок. 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, 
відсутній аналіз 
інших підходів до 
питання. 

Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі 
вимоги завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 

чне 
заняття 
4.Трудов 
і 
правовід 
носини. 
Суб'єкт 
и 
трудови 
х 
відносин 
Практи < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 
чне 
заняття 
5. Трудов 
е право 
в 
країнах 
Європи: 
загальна 
характе 
ристика 

Вимоги щодо 
завдання не 
виконано або 
виконано із 
значною кількістю 
помилок. 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, 
відсутній аналіз 
інших підходів до 
питання. 

Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі 
вимоги завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 

інститу 
ції 
Практи < 2 бали 2-4 бали 4-6 бали 7 балів 
чне 
заняття 
б.Право 
ве 

регулюв 
ання 
трудови 
х 
відносин 

Вимоги щодо 
завдання не 
виконано або 
виконано із 
значною кількістю 
помилок. 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, 
відсутній аналіз 
інших підходів до 
питання. 

Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі 
вимоги завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 



у 

Франції 
Практи < 2 бали 2-5 бали 5-7 бали 8 балів 
чне 
заняття 
7. Трудов 
і 
правовід 
носини 
Великоб 
ританії 

Вимоги щодо 
завдання не 
виконано або 
виконано із 
значною кількістю 
помилок. 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, 
відсутній аналіз 
інших підходів до 
питання. 

Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі 
вимоги завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 

Практич < 2 бали 2-5 бали 5-7 бали 8 балів 
не 
заняття 
8Правов 
е 

регулюв 
ання 
трудови 
х 

Вимоги щодо 
завдання не 
виконано або 
виконано із значною 
кількістю помилок. 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, відсутній 
аналіз інших 
підходів до питання. 

Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі вимоги 
завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 

відносин 
и у 
Німеччи 
ні 
Практич < 2 бали 2-5 бали 5-7 бали 8 балів 
не 
заняття 
9. Трудов 
і 
правовід 
носини в 
США 

Вимоги щодо 
завдання не 
виконано або 
виконано із значною 
кількістю помилок. 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, відсутній 
аналіз інших 
підходів до питання. 

Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі вимоги 
завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 

Практич < 2 бали 2-5 бали 5-7 бали 8 балів 
не 
заняття 
Ю.Соціа 
льне 
партнер 
ство та 
колекти 
вне 

Вимоги щодо 
завдання не 
виконано або 
виконано із значною 
кількістю помилок. 

Більшість вимог 
виконано, але 
окремі складові 
відсутні або 
недостатньо 
розкрити, відсутній 
аналіз інших 
підходів до питання. 

Виконано усі 
вимоги завдання. 

Виконані усі вимоги 
завдання, 
продемонстровано 
креативність, 
вдумливість, 
запропоновано 
власне вирішення 
проблеми. 

трудове 
право. 
Трудові 
спори 
Тестува 0-3 бали 3-5 балів 5-7 балів 7-10 балів 
ння за 
опрацьо 
ваними 
темами 
(тест 

Залежитьвідкілько 
стівірнихвідповіде 
й на тест 

Залежитьвідкілько 
стівірнихвідповіде 
й на тест 

Залежитьвідкілько 
стівірнихвідповіде 
й на тест 

Залежитьвідкілько 
стівірнихвідповіде 
й на тест 



множин 
ного 
вибору) 
Іспит 0-5балів 5-15 балів 15-27 балів 27-30 балів Іспит 

Здобувач 
недостатньо 
орієнтується в 
теоретичному 
матеріалі, 
завдання виконані 
із значними 
помилками або не 
виконані 

Здобувач 
недостатньо 
орієнтується в 
теоретичному 
матеріалі, 
завдання виконані 
з помилками 

Здобувач 
достатньо 
орієнтується в 
теоретичному 
матеріалі, 
завдання виконані 

Здобувач гарно 
орієнтується в 
теоретичному 
матеріалі, 
завдання виконані 

5.2. Формативне оцінювання: 

№ Елементи формативного оцінювання Дата 
1 Експрес-опитування після вивчення тем 1-2,3-4, 5-7, 

8-10. 
Експрес-опитування після 
вивчення тем 1-2,3-4, 5-7, 8-
10. 

2 Проходження тестування поточного контролю зі 
зворотнім зв'язком з викладачем 

Проходження тестування 
поточного контролю зі 
зворотнім зв'язком з 
викладачем 

3 Самооцінювання Самооцінювання 
4 Усний зворотний зв'язок від викладача під час занять Усний зворотний зв'язок від 

викладача під час занять 
5 Взаємооцінювання Взаємооцінювання 
6 Письмовий зворотний зв'язок на есе, реферати, 

мультимедійні презентації, статі, тези доповідей. 
Письмовий зворотний 
зв'язок на есе, реферати, 
мультимедійні 
презентації,статі, тези 
доповідей. 
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Інформаційні ресурси 

74. ЬИр://ЛЛЛ.топ.доу.иа - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. 
75. ЬЦр://ЛЛЛ.тіпадго.кіеу.иа - Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та 

продовольства. 
76. ЬЦр://рог!а1 .гада.доу.иа - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
77. ЬЦр://ЛЛЛ.игі5І.іп.иа - Первьій украинскийюридический форум. 
78. ЬИр://ллл.паи.иа - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 

http://www.uz.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/Publications/democraticgovernance/Alternative_dispute_resolution_mechanisms/un_uzb_Alternative_dispute_resolution_mechanisms_rus.pdf


Рецензія на робочу програму (силабус) освітнього компенента 
Міжнародне та порівняльне трудове право 

Параметр, за яким оцінюється робоча програма 
(силабус) освітнього компонента 

Так Ні Коментар 

Загальна інформація про освітній компонент є 
достатньою 

+ 

Результати навчання за освітнім компонентом 
відповідають НРК 

+ 

Результати навчання за освітнім компонентом 
відповідають передбаченим ПРН (для обов'язкових 
ОК) 

+ 

Результати навчання за освітнім компонентом дають 
можливість виміряти та оцінити рівень їх досягнення 

+ 

Результати навчання стосуються компетентностеи 
студентів, а не змісту дисципліни (містять знання, 
уміння, навички, а не теми навчальної програми 
дисципліни) 

+ 

Навчальна активність (методи викладання та 
навчання) дає змогу студентам досягти очікуваних 
результатів навчання 

+ 

Освітній компонент передбачає навчання через 
дослідження 

+ 

Стратегія оцінювання в межах освітнього компонента 
відповідає політиці Університету/факультету 

+ 

Передбачені методи оцінювання дозволяють оцінити 
ступінь досягнення результатів навчання за освітнім 
компонентом 

+ 

Навантаження студентів є адекватним обсягу 
освітнього компонента 

+ 

Рекомендовані навчальні ресурси є достатніми для 
досягнення результатів навчання 

+ 

Література є актуальною + 

Рецензенти: 

Член проектної групи ОНП «Право» 
(назва) 

Викладач кафедри 
(назва) 

Ю.О. Котвяковський 
(ПІБ) 

М.Ю. Кузнецова 
(посада, ПІБ) (підпис) 


