
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2  

 
Правове регулювання праці науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників  
 
Анотація. Дисципліна «Правове регулювання праці науково-педагогічних, наукових та педагогічних 
працівників» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує 
особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування знань щодо 
правового статусу наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та розуміння 
особливостей правового регулювання їх трудової діяльності. Аналізуються питання професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників. 
Особлива увага приділяється механізмам захисту прав та законних інтересів наукових, науково-
педагогічних, педагогічних працівників. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Іншин Микола Іванович, д.ю.н., професор 
Мета навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних та практичних знань у сфері правового 
регулювання трудових відносин наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, а також 
їх соціального забезпечення, формування у аспірантів практичних навичок застосування правових 
норм, вміння оперувати основними поняттями та категоріями з означеної проблематики. 
Попередні вимоги:  

Аспірант повинен знати: основні поняття, категорії та порядок здійснення підготовки і 
підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників; положення 
трудового законодавства України щодо виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин 
наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, їх робочого часу та часу відпочинку, 
оплати праці, пенсійного забезпечення.  

Аспірант повинен вміти: аналізувати спірні питання щодо регулювання трудових відносин та 
відносин соціального забезпечення наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників; 
застосовувати юридично грамотні та обґрунтовані рішення з реалізації норм трудового права та 
права соціального забезпечення в практичній діяльності стосовно регулювання праці наукових, 
науковопедагогічних, педагогічних працівників; обґрунтовувати власну позицію стосовно вирішення 
практичної ситуації в цих відносинах та вирішувати ситуативні задачі; захищати інтереси наукових, 
науковопедагогічних, педагогічних працівників; самостійно опрацьовувати наукову літературу, 
застосовувати норми законодавства про працю, виконувати тестові завдання, виконувати інші види 
самостійної роботи. 
Змістові модулі:  

Правове регулювання підготовки і підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників;  
Правове регулювання укладення та зміни трудового договору з науковими, 
науковопедагогічними, педагогічними працівниками;  
Припинення трудового договору з трудового договору з науковими, науково-педагогічними, 
педагогічними працівниками;  
Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників;  
Проблеми правового регулювання оплати праці наукових науково-педагогічними, педагогічними 
працівниками;  
Правове регулювання пенсійного забезпечення наукових, науково-педагогічних, педагогічних 
працівників. 

Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01 читається на другому році навчання.  
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (10 год. – лекційні заняття, 
12 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 


