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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Міжнародне трудове право є однією з нормативних навчальних 

дисциплін освітньо-професійної підготовки бакалаврів галузі знань «Право», 

спеціальності «Міжнародне право», що вивчає систему правового захисту 

особи на міжнародному на національному рівнях 

 Мета навчальної дисципліни " Міжнародне трудове право" є:   

- ознайомити студентів з історичними передумовами та сучасною 

системою правового захисту трудових прав особи на міжнародному рівні; 

- сформувати у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову 

культуру правознавця. юридичне мислення; 

- навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання на практиці; 

- навчити студентів самостійно поглиблювати і оновлювати правничі 

знання. 

Завдання навчальної дисципліни " Міжнародне трудове право" 

- навчити студентів здійснювати аналіз міжнародно-правових актів 

універсального  та регіонального характеру в  з питань регламентації 

трудових правовідносин 

- навчити студентів визначати ступінь імплементації міжнародно-правових 

стандартів у галузі праці в національне законодавство України:  

- ознайомити студентів із закордонних досвідом створення механізму 

практичної реалізації трудових прав особи 

- надати правничий матеріал, використовуючи різні джерела в галузі 

захисту  трудових прав особи 

- навчити студентів користуватися правовою міжнародною термінологією 

у сфері захисту прав трудящих; 

- навчити студентів застосовувати правові знання з зарубіжних систем 

права для оцінювання юридичних фактів, та виявлення тенденцій 

розвитку системи захисту прав трудящих  світі. 
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Вивчення навчальної дисципліни " Міжнародне трудове право" ґрунтується 

на знанні студентами Основ теорії міжнародного права, Основних галузей 

міжнародного права, міжнародного права прав людини та порівняльного 

правознавства.       

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 
«Міжнародне трудове право» 

 
№ 

пор. 

Назва змістового модуля і теми 

       Змістовий модуль 1. Правова та організаційна природа 
міжнародного  трудового права 

 

Тема 1 Характеристика міжнародного трудового права як  галузі 
міжнародного права 

Тема 2 Основні напрями міжнародного регулювання праці на сучасному 
етапі суспільного розвитку 

Тема 3  Історичні аспекти становлення та сучасний стан діяльності 

Міжнародної організації праці        

           Змістовий модуль 2. Система міжнародних стандартів праці 

Тема 4 Система універсальних міжнародно-правових стандартів праці 

Тема 5 Система регіональних міжнародно-правових стандартів праці 

                Змістовий модуль 3.  Міжнародно-правові аспекти захисту праці 

найуразливіших категорій населення 

Тема 6  Участь МОП в системі міжнародно-правового захисту жінок  

 

Тема 7 Характеристика міжнародно-правового захисту інвалідів 

Тема 8 Міжнародно-правові аспекти захисту праці Віл-інфікованих осіб 

Разом годин: 120 

 

 

 



 5

ЗМІСТ 

дисципліни 

«Міжнародне трудове право» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

 Правова та організаційна природа міжнародного трудового права 

  Тема 1.  Характеристика міжнародного трудового права як галузі 

міжнародного права 

 

Історичні передумови становлення міжнародного регулювання праці.  

Характеритика наукової думки щодо сутності міжнародного трудового 

права. Поняття та специфіка сучасного міжнародного трудового права. 

Предмет та особливості об'єкта міжнародного трудового права.  Джерела 

міжнародного трудового права. Принципи міжнародного трудового права.  

Поняття міжнародно-правових стандартів у сфері праці Новітні тенденції 

розвитку міжнародного трудового права.  

 

Література: [ 10-14, 16, 25] 

 

Тема 2. .  Основні напрями міжнародного регулювання праці на 

сучасному етапі суспільного розвитку 

 

Міжнародно-правовий захист профспілкових права на асоціацію та ведення 

колективних переговорів. Міжнародно-правові аспекти забезпечення 

ефективної зайнятості. Міжнародно-правова заборона примусової праці. 

Міжнародно-правове забезпечення права на страйк. Міжнародно-правові 

аспекти забезпечення охорони праці  Міжнародно-правові норм щодо 

забезпечення соціального діалогу працівників і роботодавців. Міжнародно-

правовий захист прав працівників на створення професійних організацій. 
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Міжнардно-правові аспекти сприяння мирному вирішенню трудових 

конфліктів.  

 

Література: [ 11, 19, 24-25, 57, 60, 65-67]  

 

Тема  3. Історичні аспекти становлення та сучасний стан діяльності 

Міжнародної організації праці        

  

Характеристика соціально-політичних передумов становлення Міжнародної 

організації праці.  Вплив концепції Роберта Оуена на розвиток міжнародного 

регулювання праці та становлення МОП. Особливості діяльності МОП як установи 

Ліги Націй.  Діяльність МОП як спеціалізованої установи ООН. Характеристика 

статуту Міжнародної організації праці. Форми нормотворчої діяльності МОП.  

Основоположні конвенції Міжнародної організації праці. Особливості 

контрольного механізму МОП щодо виконання державами – учасницями  своїх 

міжнародно-правових зобов'язань у сфер праці. Міжнародна конференція праці як 

вищий орган МОП. Адміністративна Рада МОП.   Напрями діяльності  

Міжнародного бюро праці.  

 

Література: [ 9-11. 17-18. 59 ] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Система міжнародних стандартів праці 

 

Тема 4. Система універсальних міжнародно-правових стандартів праці 

 

Загальна характеристика участі  ООН  в системі міжнародно-правового захисту трудових 

прав індивідів. Вплив ЕКОСОР на стан міжнародно-правового захисту праці. Значення 

Загальної декларації прав людини для захисту трудових правовідносин.  Характеристика 

Міжнародного пакту про економічні , соціальні і культурні права.  Порівняльно-правовий 
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аналіз рівня імперативності положень Міжнародного пакту про соціальні економічні та 

культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права  для держав-

учасниць.  Характеристика  фундаментальних конвенцій ООН, спрямованих на 

регулювання праці. Факультативний характер універсальних міжнародно-правових актів  

з питань праці .  

 

Література: [1, 4, 6-7, 51]  

 

Тема 5. Система регіональних міжнародно-правових стандартів 

праці 

 

Участь ради Європи в системі міжнародно-правового захисту трудящих. 

Характеристика Європейської Соціальної Хартії. Участь ЄС в системі 

міжнародно-правового захисту трудящих. Система контролю дотримання 

стандартів праці в межах Європи. Порівняльно-правовий аналіз стану виконання 

державами-учасницями положень Європейської Соціальної хартії та 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. Контрольні 

механізми європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод та 

Європейської Соціальної Хартії.   

 

Література: [ 3, 5, 12-14, 19 ] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

 

Міжнародно-правові аспекти захисту праці найуразливіших категорій 

населення 

Тема 6. Участь МОП в системі міжнародно-правового захисту жінок 

    

 Історичні аспекти розвитку міжнародно-правового захисту трудових прав 

жінок. Характеристика участі ООН та МОП у запобіганні дискримінації жінок 
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у сфері праці.  Зміст та значення Конвенція ООН "Про ліквідацію всіх форм 

дискримінації стосовно жінок". Характеристика Конвенції МОП № 111 "Про 

дискримінацію в галузі праці та занять". Характеристика міжнародно-правових 

норм МОП щодо подолання дискримінації жінок у сфері оплати праці. 

Характеристика стандартів Міжнародної організації праці щодо охорони 

материнства. Участь МОП в охороні праці жінок. Основні тенденції розвитку 

міжнародно-правового захисту праці жінок. Участь України в міжнародно-

правових актах ООН та МОП щодо захисту прав жінок  сфері праці.      

 

Література: [ 12, 21, 34, 45, 54-55, 63-64] 

 

 

Тема 7. Характеристика міжнародно-правового захисту трудових прав 

осіб з обмеженими можливостями 

 

Загальна характеристика участі ООН в системі захисту трудових прав осіб з 

обмеженими можливостями. Характеристика міжнародно-правової системи 

забезпечення ефективної зайнятості інвалідів.   Вплив Міжнародної 

організації праці на стан захисту трудових прав осіб з обмеженими 

можливостями. Зміст та значення Конвенції МОП " Про професійну 

реабілітацію інвалідів". Поняття Всесвітньої програми дій по відношенню до 

інвалідів. Участь Ради Європи у забезпеченні захисту трудових прав осіб з 

обмеженими можливостями. Сучасний стан участі України в систем 

міжнародно-правового захисту трудових прав осіб з обмеженими 

можливостями.  

 

Література: [ 2, 11, 19,  28, 38, 56, 61 ] 

 

Тема 8. Міжнародно-правові аспекти захисту праці Віл-інфікованих осіб 

 

Загальна характеристика міжнародно-правової системи протидії дискримінації 
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Віл-інфікованих осіб в трудових відносинах. Участь ООН в системі захисту 

праці  Віл-інфікованих осіб. Заходи, що вживаються під егідою  ЮНЕСКО в 

системі протидії дискримінації Віл-інфікованих осіб в трудових відносинах. 

Вплив Міжнародної організації праці на стан захисту трудових прав Віл-

інфікованих осіб. Характеристика основоположних  програм  МОП щодо 

забезпечення захисту прав Віл - інфікованих осіб у сфері праці. Участь України в 

міжнародно-правовій системі протидії дискримінації Віл-інфікованих осіб у 

сфері праці.   

 

Література: [6, 22, 38, 42, 53, 59, 62 ]     

 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

1. Система міжнародного трудового права 

2. Соціально-економні передумови розвитку міжнародно-правового 

регулювання праці 

3. Вплив МОП на викорінення найгірших форм дитячої праці 

4. Участь Міжнародної організації праці у захист профспілкових прав 

5. Міжнародно-правова система захисту праці трудящих-мігрантів 

6. Участь МОП в системі захисту трудових прав осіб з обмеженими 

можливостями 

7. Міжнародно-правова система запобігання дискримінації жінок  трудових 

відносинах 

8. Особливості діяльності Міжнародного Бюро Праці 

9. Участь МОП в системі протидії дискримінації осіб похилого віку в 

трудових відносинах. 

10. Зміст та значення Декларації МОП про основоположні принципи та права 

у сфері праці 

11. Поняття та  компетенція керівних органів МОП 
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12. Характеристика поглядів Б.Н. Жаркова стосовно можливості запозичення 

контрольного механізму МОП іншими міжнародними організаціями 

13. Значення контрольного механізму МОП для забезпечення прав трудящих 

ТНК 

14. Характеристика Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм расової 

дискримінації від 7 березня 1966р 

15. Характеристика Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

стосовно жінок від 1979р.  

16. Участь ЕКОСОР в системі захисту соціально-економічних, в тому числі, 

трудових прав людини 

17. Механізм  Конвенції ООН щодо захисту прав трудящих-мігрантів та 

членів їх сімей від 1990р.  

18. Стандарти ЄС в галузі прав трудящих 

19. Механізми забезпечення трудових прав індивідів в межах ЄС 

20. Історичні аспекти становлення трудового права в європейських державах 

21. Регіональні трудові стандарти в державах СНД 

22. Система захисту трудових прав індивідів в межах Організації 

Американських держав 

23. Характеристика регіональних стандартів праці Ліги Арабських Держав 

24. Механізм забезпечення дотримання прав трудящих в державах СНД 

25. Характеристика стандартів праці в Співдружності Африканських держав 

26. Загальна характеристики новітніх тенденцій у нормотворчій діяльності 

МОП 

27. Вплив процесу глобалізації на основні напрями  нормотворчої діяльності 

Міжнародної організації праці 

28. Вплив Декларації основних принципів і прав у сфері праці на 

забезпечення дотримання прав трудящих в країнах західної Європи 

29. Специфіка сучасної нормотворчої діяльності МОП, спрямованої на 

забезпечення ефективної зайнятості 
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30.  Специфіка нормотворчої діяльності Міжнародної організації праці на 

сучасному етапі розвитку трудових правовідносин 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Історичні передумови становлення міжнародного регулювання праці.  

2.  Характеритика наукової думки щодо сутності міжнародного трудового 

права.  

3. Поняття та специфіка сучасного міжнародного трудового права.  

4. Предмет та особливості об'єкта міжнародного трудового права.  

5. Джерела міжнародного трудового права. 

6.  Принципи міжнародного трудового права.   

7. Поняття міжнародно-правових стандартів у сфері праці  

8. Новітні тенденції розвитку міжнародного трудового права 

9. Міжнародно-правовий захист профспілкових права на асоціацію та 

ведення колективних переговорів.  

10. Міжнародно-правові аспекти забезпечення ефективної зайнятості. 

Міжнародно-правова заборона примусової праці.  

11. Міжнародно-правове забезпечення права на страйк. 

12.  Міжнародно-правові аспекти забезпечення охорони праці. 

13.   Міжнародно-правові норм щодо забезпечення соціального діалогу 

працівників і роботодавців.  

14. Міжнародно-правовий захист прав працівників на створення професійних 

організацій.  

15. Міжнардно-правові аспекти сприяння мирному вирішенню трудових 

конфліктів.  

16. Характеристика соціально-політичних передумов становлення 

Міжнародної організації праці.  

17.  Вплив концепції Роберта Оуена на розвиток міжнародного регулювання 

праці та становлення МОП.  
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18. Особливості діяльності МОП як установи Ліги Націй.   

19. Діяльність МОП як спеціалізованої установи ООН.  

20. Характеристика статуту Міжнародної організації праці.  

21. Форми нормотворчої діяльності МОП.   

22. Основоположні конвенції Міжнародної організації праці. 

23.  Особливості контрольного механізму МОП щодо виконання державами – 

учасницями  своїх міжнародно-правових зобов'язань у сфер праці.  

24. Міжнародна конференція праці як вищий орган МОП.  

25. Адміністративна Рада МОП.    

26. Напрями діяльності  Міжнародного бюро праці.  

27. Загальна характеристика участі  ООН  в системі міжнародно-правового захисту 

трудових прав індивідів.  

28. Вплив ЕКОСОР на стан міжнародно-правового захисту праці.  

29. Значення Загальної декларації прав людини для захисту трудових правовідносин.   

30. Характеристика Міжнародного пакту про економічні , соціальні і культурні права.   

31. Порівняльно-правовий аналіз рівня імперативності положень Міжнародного пакту 

про соціальні економічні та культурні права та Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права  для держав-учасниць.   

32. Характеристика  фундаментальних конвенцій ООН, спрямованих на регулювання 

праці.  

33. Факультативний характер універсальних міжнародно-правових актів  з питань 

праці 

34. Участь ради Європи в системі міжнародно-правового захисту трудящих. 

35.  Характеристика Європейської Соціальної Хартії.  

36. Участь ЄС в системі міжнародно-правового захисту трудящих.  

37. Система контролю дотримання стандартів праці в межах Європи.  

38. Порівняльно-правовий аналіз стану виконання державами-учасницями 

положень Європейської Соціальної хартії та Європейської конвенції про 

захист прав людини та основних свобод.  

39. Контрольні механізми європейської конвенції про захист прав людини та 
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основних свобод та Європейської Соціальної Хартії.   

40. Історичні аспекти розвитку міжнародно-правового захисту трудових прав 

жінок.  

41. Характеристика участі ООН та МОП у запобіганні дискримінації жінок у 

сфері праці.   

42. Зміст та значення Конвенція ООН "Про ліквідацію всіх форм 

дискримінації стосовно жінок".  

43. Характеристика Конвенції МОП № 111 "Про дискримінацію в галузі 

праці та занять". 

44.  Характеристика міжнародно-правових норм МОП щодо подолання 

дискримінації жінок у сфері оплати праці.  

45. Характеристика стандартів Міжнародної організації праці щодо охорони 

материнства.  

46. Участь МОП в охороні праці жінок.  

47. Основні тенденції розвитку міжнародно-правового захисту праці жінок.  

48. Участь України в міжнародно-правових актах ООН та МОП щодо захисту 

прав жінок  сфері праці.    

49. Загальна характеристика участі ООН в системі захисту трудових прав 

осіб з обмеженими можливостями.  

50. Характеристика міжнародно-правової системи забезпечення ефективної 

зайнятості інвалідів.    

51. Вплив Міжнародної організації праці на стан захисту трудових прав осіб 

з обмеженими можливостями.  

52. Зміст та значення Конвенції МОП " Про професійну реабілітацію 

інвалідів". 

53.  Поняття Всесвітньої програми дій по відношенню до інвалідів.  

54. Участь Ради Європи у забезпеченні захисту трудових прав осіб з 

обмеженими можливостями.  

55. Сучасний стан участі України в систем міжнародно-правового захисту 

трудових прав осіб з обмеженими можливостями.  
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56.  Участь Міжнародної організації праці в системі забезпечення ефективної 

зайнятості 

57.  Структура Міжнародної організації праці 

58.  Конвенції МОП щодо захисту прав на ведення колективних переговорів 

59.  Загальна характеристика міжнародно-правової системи протидії дискримінації Віл-

інфікованих осіб в трудових відносинах.  

60. Участь ООН в системі захисту праці  Віл-інфікованих осіб. 
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