АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ВИБРАНІ РОЗДІЛИ ТРУДОВОГО ПРАВА»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Ринкові перетворення, що відбуваються у нашій країні, потребують
вдосконалення правового забезпечення трудових відносин у сфері найманої
праці. Трудове право, завдяки якому відбувається регулювання цих
правовідносин, перебуває на стадії реформування, а курс «Вибрані розділи
трудового права» можливо розглядати як частину трудового права, оскільки
в даній дисципліні, адаптованій для вивчення на неюридичних
спеціальностях, стисло вивчаються найважливіші суттєві моменти трудового
права, які стануть у нагоді як всім найманим працівникам, так і
роботодавцям – тобто всім учасникам трудового процесу.
Незважаючи на задеклароване у Конституції право громадян України
на працю та інші пов'язані з ним права, високий рівень безробіття в країні,
простої не з вини працівників, довготривалі відпустки без збереження
заробітної плати, що фактично надаються за ініціативою роботодавців,
затримки з виплатою зарплати та інші негативні обставини значною мірою
посилюють напругу та чинять тиск на громадян у сфері суспільної
організації праці. За таких обставин не лише трудове право, але і курс
«Вибрані розділи трудового права» як його «скорочена версія», здатне, через
реалізацію просвітницької функції даної дисципліни, безпосередньо
впливати на характер суспільно-трудових відносин та забезпечити належні
гарантії соціального захисту найманим працівникам.
Зумовлене переходом економіки України до ринкових відносин
реформування трудового законодавства, зокрема кодифікаційні роботи з
підготовки проекту нового Трудового кодексу України, потребує не тільки
підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних на практиці
застосовувати отримані знання з метою захисту інтересів усіх учасників
трудових правовідносин, але також необхідним є створення сприятливого
соціально-правового середовища через правову просвітницьку діяльність
серед студентів, чого реально досягти завдяки навчальній дисципліні
«Вибрані розділи трудового права».
В умовах постійного наступу роботодавців на трудові права громадян
студентство здатне якнайширше розповсюдити у суспільній свідомості
знання про легальні можливості захисту прав найманих працівників,
оскільки студенти – це молода, динамічна та високомобільна в прямому та
інтелектуальному сенсі верства населення. Саме це робить викладання
даного учбового курсу особливо актуальним.
Курс «Вибрані розділи трудового права» дає можливість кожному з
учасників навчального процесу реально усвідомити дійсну сутність
трудового права як системи норм, що регулюють суспільні відносини
найманої праці осіб, які в силу об'єктивних обставин змушені продавати
свою робочу силу.
Завдання вивчення дисципліни. В результаті вивчення дисципліни
«Вибрані розділи трудового права» фахівець повинен знати:
- функції трудового права і його місце у системі національного права;

- методи правового регулювання трудових правовідносин;
- систему правових актів, що регулюють трудові правовідносини в
Україні;
- умови настання юридичної відповідальності за порушення трудового
законодавства;
- порядок вирішення трудових спорів.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
- вірно тлумачити та використовувати норми трудового законодавства;
- орієнтуватися у системі трудового законодавства України;
- самостійно вирішувати практичні завдання.

