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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним 

засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародне трудове 

право" – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної 

якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни “Міжнародне 

трудове право" полягає у засвоєнні відповідних знань, їх закріпленні та 

систематизації, а також їх застосуванні при виконанні практичних завдань. 

Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних 

занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Міжнародне трудове 

право”" визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також цими 

методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни  

Міжнародне трудове право" є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 

додаткових літературних джерел;; 

2) виконання домашніх завдань; 

3) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання 

4) підготовка до різних форм поточного контролю; 

5) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

6) написання реферату за заданою проблематикою; 

7) аналітичний розгляд наукових публікацій; 
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У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні 

опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст 

питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу, відповідні 

нормативно-правові акти. Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за 

допомогою питань для самоконтролю, які охоплюють основні положення, що 

підлягають самостійному засвоєнню студентами відповідно до кожної, 

передбаченої для самостійного вивчення теми дисципліни „Міжнародне 

трудове право” 

Поряд з питаннями для самоконтролю та практичними завданнями  кожна тема, 

яка виноситься на самостійне вивчення передбачає декілька тестових завдань 

для самоконтролю. Тестові завдання для самоконтролю складено відповідно до 

програми навчальної дисципліни „  Міжнародне трудове право” для поточної 

перевірки знань  студентів. 

     Виконуючи пропоновані завдання студенти закріплюють знання про системи 

міжнародно-правового та національного захисту трудових прав індивідів. При 

цьому вони спираються не тільки на матеріал названого навчального курсу, а й 

використовують відомості з Порівняльного правознавства, Міжнародного 

права, міжнародного трудового права, Міжнародного права в галузі захисту 

прав людини, Трудового права України та інших юридичних дисциплін, що  

допоможе студентам підготуватися до заліків та іспитів. Головна мета 

запропонованих тестів – забезпечити засвоєння студентами головних 

закономірностей правової регламентації трудових відносин в різних 

національних правових системах, а також вивчення студентами універсальних 

та регіональних міжнародно-правових норм, спрямованих на захист прав 

трудящих.  

Виконання домашнього завдання з дисципліни “Міжнародне трудове 

право”  має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь 

студента з навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання. 

Поряд із вивченням законодавства доречно вивчати і аналізувати також 

практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, 
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відношення до них практиків і громадськості. Обсяг об’єктів порівняльного 

вивчення повинен бути максимально вичерпним.  

Одним із важливих засобів у засвоєнні знань є написання рефератів. 

Написання реферату за заданою проблематикою необхідно починати з 

власного, добре продуманого вступу. У вступі визначається мета дослідження, з 

максимально можливою точністю встановлюються рамки теми, що підлягає 

розгляду, визначаються методи її дослідження. Він служить перехідним 

містком до основного дослідження. В ньому повинно бути відображено 

практичне і теоретичне значення теми. 

В основній частині роботи мова повинна йти перш за все про зміст 

досліджуваної проблеми. Наслідком проведеного дослідження можуть бути 

пропозиції щодо національного законодавства щодо захисту прав людини. У 

цьому випадку необхідно дати чітке обґрунтування того, чому саме таке 

рішення є єдино правильним.  

Робота повинна завершуватись висновками. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів: 

- оцінка “відмінно” – студент повно і всебічно розкриває питання теми, 

винесені на самостійне опрацювання, вільно оперує поняттями і термінологією, 

демонструє глибокі знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідної 

теми і може аргументовано її доводити; 

- оцінка “добре” – загалом рівень знань студентів відповідає викладеному 

вище, але мають місце деякі упущення при виконанні завдань, винесених на 

самостійне опрацювання, обґрунтування неточні, не підтверджуються 

достатньо обґрунтованими доказами; 

- оцінка “задовільно” – студент розкрив питання, винесені на самостійне 

опрацювання, в загальних рисах, розуміє їх суть, намагається робити висновки, 

але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно і не 

самостійно; 
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- оцінка “незадовільно” – студент не в змозі дати відповідь на поставлене 

запитання або відповідь неправильна, студент не розуміє суті питання, не може 

зробити висновки.   

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародне трудове право» 

 
№ 

 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. Правова та організаційна природа міжнародного 
трудового права 

 
1 Характеристика міжнародного трудового права як  галузі міжнародного 

права 

2 Основні напрями міжнародного регулювання праці на сучасному етапі 
суспільного розвитку 

3 Історичні аспекти становлення та сучасний стан діяльності Міжнародної 
організації праці        

Змістовий модуль 2. Система міжнародних стандартів праці 

4 Система універсальних міжнародно-правових стандартів праці 
5 Система регіональних міжнародно-правових стандартів праці 

Змістовий модуль 3.  Міжнародно-правові аспекти захисту праці 
найуразливіших категорій населення 

7   Участь МОП в системі міжнародно-правового захисту жінок  

 

8 Характеристика міжнародно-правового захисту інвалідів 
9 Міжнародно-правові аспекти захисту праці Віл-інфікованих осіб 

 Разом годин: 120  
 

Зміст самостійної роботи 
з дисципліни 

«Міжнародне трудове право»  
 

Змістовий модуль 1. Правова та організаційна природа міжнародного 
трудового права 
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Тема 1. Характеристика міжнародного трудового права як  галузі 

міжнародного права  

 

І. Підготувати конспект з питань:  

1. Характеристика поглядів вчених колишнього Радянського Союзу на місце 

міжнародного трудового права в системі міжнародного права 

2.  Сучасні тенденції розвитку міжнародного трудового права 

3. Зміст концепції Іванова С.А. про місце  міжнародного трудового права в 

системі міжнародного права 

4. Зміст поглядів Денисова В.Н. на сутність міжнародного трудового тправа 

5. Взаємозв`язок міжнародного трудового права і міжнародного права прав 

людини 

6. Підстави уявлення про міжнародне трудове права, як про елемент 

міжнародного соціального права 

7. Позиція Л.А. Маврина щодо визначення сутності міжнародного трудового 

права 

8. Зміст поглядів Б.Н. Жаркова на сутність міжнародного трудового права 

ІІ. Підготуватися до колоквіуму за темою „ Місце міжнародного трудового 

права в системі міжнародного права” 

ІІІ. Підготувати реферат за темою „ Історичні передумови становлення 

міжнародного трудового права» 

Література: [ 10-14, 16, 25] 

 

Форми контролю: Перевірка конспектів, усне опитування   
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Тема 2. Основні напрями міжнародного регулювання праці на сучасному 

етапі суспільного розвитку 

 

Підготувати конспект за темами:  

 

1. Показники ефективності контрольного механізму МОП 

2. Значення контрольного механізму МОП для держав західної Європи  

3. Характеристика точки зору Г. Шварта щодо сутності контрольного механізму 

МОП 

4. Характеристика поглядів К. Сантейна стосовно особливостей контрольного 

механізму МОП 

5. Значення контрольного механізму МОП для забезпечення прав трудящих в 

державах СНД 

6. Характеристика поглядів Б.Н. Жаркова стосовно можливості запозичення 

контрольного механізму МОП іншими міжнародними організаціями 

7. Значення контрольного механізму МОП для забезпечення прав трудящих 

ТНК 

8. Роль контрольного механізму МОП в забезпеченні захисту трудових 

правовідносин в державах Азії 

 

ІІ. Підготуватися до колоквіуму за темою: „ Переваги та недоліки 

контрольного механізму Міжнародної організації праці” 

 

ІІІ. Підготувати реферат за темою: „ вплив контрольного механізму МОП на 

стан забезпечення прав трудящих в державах колишнього СРСР”  

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

 

Форми контролю: Перевірка конспектів, усне опитування   
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Тема 3. Історичні аспекти становлення та сучасний стан діяльності 

Міжнародної організації праці   

І. Підготуватися до усного опитування за темами:  

1.Участь Міжнародної організації праці в системі міжнародно-правового 

захисту трудових прав інвалідів 

2. Характеристика системи міжнародно-правових актів МОП щодо 

забезпечення ефективної зайнятості 

3. Вплив МОП на забезпечення права трудящих на асоціацію 

4. Конвенції МОП, спрямовані на забезпечення охорони праці 

5. Діяльність Міжнародної організації праці, спрямована на захист трудових 

прав жінок 

6. Участь Міжнародної організації праці в системі захисту трудових прав 

неповнолітніх 

ІІ. Підготуватися до колоквіуму з темою „ Переваги та недоліки діяльності 

Міжнародної організації праці” 

ІІІ. Підготувати реферат на тему „Специфіка нормотворчої діяльності 

Міжнародної організації праці” 

Література: [ 9-11. 17-18. 59 ] 

 

Форми контролю: Перевірка конспектів, Усне опитування  

 

Змістовий модуль 2. Система міжнародних стандартів праці 

 

Тема 4. Система універсальних міжнародно-правових стандартів праці  
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І. Підготувати конспект за темами:  

 

1. Вплив Комітету ООН з прав людини на забезпечення дотримання соціально-

економічних, в тому числі, трудових прав людини 

2. Характеристика Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм расової 

дискримінації від 7 березня 1966р 

3. Значення Комісії ООН з прав людини для забезпечення дотримання прав 

трудящих 

4. Характеристика Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

стосовно жінок від 1979р.  

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

трудових прав людини 

6. Механізм  Конвенції ООН щодо захисту прав трудящих-мігрантів та членів їх 

сімей від 1990р.  

 

ІІ. Підготуватися до колоквіуму за темою : „ Порівняльно-правові аспекти 

контрольного механізму Міжнародного пакту про соціальні, економічні і 

культурні права та міжнародного пакту по громадянські і політичні права” 

 

ІІІ. Підготувати реферат за темою: „ Роль спеціалізованих установ ООН в 

системі міжнародно-правового захисту трудящих» 

Література: [1, 4, 6-7, 51]  

 

Форми контролю: Перевірка конспектів, Усне опитування  

 

Тема 5. Система регіональних міжнародно-правових стандартів праці  

 

І. Підготувати конспект за темами:  

1. Стандарти ЄС в галузі прав трудящих 

2. Механізми забезпечення трудових прав індивідів в межах ЄС 
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3. Історичні аспекти становлення трудового права в європейських державах 

4. Значення подій ІІ. Світової війни для визнання прав трудящих в 

європейському співтоваристві 

5. Регіональні трудові стандарти в державах СНД 

6. Характеристика регіональних стандартів праці Ліги Арабських Держав 

7. Механізм забезпечення дотримання прав трудящих в державах СНД 

8. Характеристика стандартів праці в Співдружності Африканських держав 

 

ІІ. Підготуватися до колоквіуму за темою „ Переваги та недоліки 

контрольних механізмів Європейської Соціальної Хартії і Європейської 

Конвенції захисту прав людини та основних свобод ” 

 

ІІІ. Підготувати реферат на тему „Особливості системи забезпечення 

дотримання прав трудящих на регіональному рівні” 

Література [ 3, 5, 12-14, 19 ] 

 

Форми контролю: Перевірка конспектів, усне опитування  

 

Змістовий модуль 3.  Міжнародно-правові аспекти захисту праці 

найуразливіших категорій населення 

 

Тема 9. Міжнародно-правові аспекти захисту праці Віл-інфікованих осіб 
 

І. Підготувати конспект з наступних питань:  

 

1. Характеристика основних напрямів діяльності ООН та МОП, 

спрямованих на забезпечення захисту трудових прав ВІЛ-інфікованих та 

хворих на СНІД осіб  

2. Передумови виникнення явища „ трудова міграція”, виявлені експертами 

МОП 
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3. Характеристика стану дотримання прав Віл-інфікованих та хворих на 

СНІД осіб в державах східної Європи 

4. Стан  дотримання прав Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб  в 

державах західної Європи 

5. Нормотворча діяльність МОП з метою забезпечення правового захисту 

Віл-інфікованих та хворих на СНІД осіб 

6. Міжнародно-правові гарантії у сфері праці для Віл-інфікованих та хворих 

на СНІД осіб 

7.  Система правових норм щодо захисту трудових прав Віл-інфікованих та 

хворих на СНІД осіб в європейському регіоні 

 

ІІ. Підготуватися до колоквіуму за темою: „Порівняльно-правові аспекти 

нормативно-правових актів ООН і нормативно-правових актів МОП, 

спрямованих на захист трудових прав Віл-інфікованих та хворих на СНІД 

осіб». 

 

ІІІ. Підготувати реферат за темою: „Реалізація державами західної Європи  

норм і програм МОП, спрямованих на забезпечення тудових прав  Віл-

інфікованих та хворих на СНІД осіб». 

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

  

Форми контролю: Перевірка конспектів, Усне опитування  
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