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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань, код
та назва напряму підготовки,
Характеристика навчальної дисципліни
спеціальності, освітньокваліфікаційний
рівень

Найменування показників

Кількість кредитів ЕСТS – 3,5
Загальна кількість годин - 105
Кількість тем
14

27 Авіаційний транспорт
272 Технічне

Навчальний курс

2
(номер)

Семестр

обслуговування та ремонт
Види контролю:
повітряних суден і
авіадвигунів першого
(бакалаврського) рівня
вищої освіти

3
(номер)

залік
(екзамен, залік)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Денна форма навчання
Лекції

Заочна форма навчання

- __24___

Лекції

- ___10______

Семінарські заняття

- ____4_____

Практичні заняття

- ________

(години)

Семінарські заняття

- __14__

Практичні заняття

- __-__

(години)

(години)

(години)

(години)

Самостійна робота

(години)

- __67_
(години)

Самостійна робота

- __91_______
(години)

Індивідуальні завдання:
Індивідуальні завдання:
Реферати

____4

3_______

(кількість, № семестру)

Реферати

- _1

____3________

(кількість, № семестру)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Підприємницьке та трудове
право» є надання знань щодо господарських правовідносин щодо правового
статусу суб’єктів господарювання, порядку оформлення господарських прав і
законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин; набуття здобувачам
освіти досвіту роботи з господарсько-правовими документами; дати знання з
трудового права України з урахуванням особливостей правового регулювання
трудових відносин у сучасних умовах; сприяти набуття здатності на практиці
застосовувати здобуті знання з трудового права.
Завданнями вивчення дисципліни є вивчення системи господарського
права України та чинного господарського законодавства; набуття навичок
практичного застосування норм господарського права України під час вирішення
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конкретних економічних ситуацій; під час вивчення курсу здобувачі освіти
повинні здобути знання, що допомагають формувати світогляд, набути навичок та
уміння, що дають змогу безперервно оновлювати знання та застосовувати їх на
практиці.
Міждисциплінарні зв’язки: ґрунтується на знаннях, отриманих під час
вивчення таких дисциплін, як «Громадянська освіта», «Основи правознавства»,
«Конституційне право» забезпечує базу для застосування матеріалу в реальному
житті.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач освіти повинен
знати:
– загальні положення господарського права;
– законодавство про підприємницьку діяльність;
– майнову основу господарювання;
– основні види підприємств та їх об’єднань;
– особливості процесу приватизації державного майна
– основи організаційно-господарських зобов’язань;
– особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання;
– коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом.
вміти:
– орієнтуватися в чинному господарському законодавстві;
– практично застосовувати норми господарського права України під час
вирішення конкретних економічних ситуацій;
– орієнтуватися у системі трудового законодавства України.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та
вирішувати практичні проблеми під час професійної
діяльності у галузі транспорту або у процесі
Інтегральна
навчання, що передбачає застосування теорій та
компетентність
методів вивчення елементів транспортної системи і
характеризуються комплексністю та невизначеністю
умов.
Загальні

ЗК-01

Здатність

до

абстрактного

мислення,
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компетентності (ЗК) ЗК-02
ЗК-06
ЗК-07
ЗК-08

аналізу та синтезу
Здатність
застосовувати
знання
у
практичних ситуаціях
Здатність до адаптації та дії в новій
ситуації
Здатність приймати обґрунтовані рішення
Здатність працювати в команді

3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Підприємництво: поняття, зміст, форми.
Підприємництво: зміст, принципи та умови здійснення. Способи
державного регулювання господарської діяльності. Поняття підприємства як
організаційної форми господарювання. Види та організаційно-правові
підприємства. Поняття господарських товариств.
Тема 2. Господарські договори. Відповідальність в господарському
праві.
Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
Функції господарського договору. Порядок укладення, зміни та розірвання
господарських
договорів.
Підстави
та
межі
господарсько-правової
відповідальності. ідшкодування збитків у сфері господарювання. Штрафні та
оперативно-господарські санкції.
Тема 3. Приватизація державного майна.
Поняття і головні цілі приватизації. Об’єкти приватизації. 8.3.Об’єкти
приватизації. Способи приватизації. Приватизаційний процес.
Тема 4. Поняття про банкрутство.
Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства. Провадження у
справах про банкрутство. Ліквідаційна процедура. Мирова угода.
Тема 5. Біржова діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність.
Поняття та юридичні ознаки біржі. Види біржових угод. Правила біржової
торгівлі. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти
зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 6. Антимонопольне законодавство.
Законодавство про захист економічної конкуренції. Правове становище
Антимонопольного
комітету.
Контроль
за
концентрацією
суб’єктів
господарювання. Відповідальність за порушення законодавства про захист
економічної конкуренції.
Тема 7. Поняття, предмет і метод трудового права.
Поняття та предмет трудового права України. Метод правового
регулювання трудових відносин. Поняття джерел трудового права України, їх
класифікація. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Поняття
трудових правовідносин. Зміст трудових правовідносин.
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Тема 8. Колективний договір.
Поняття і сторони колективних договорів і угод. Порядок укладання
колективного договору. Зміст колективного договору. Контроль за виконанням
колективного договору та відповідальність сторін.
Тема 9. Трудовий договір.
Поняття, сторони та зміст трудового договору. Загальний порядок
прийняття на роботу. Особливості укладання окремих видів трудових договорів.
Припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи
працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу. Порядок звільнення з роботи.
Тема 10. Робочий час і час відпочинку.Поняття робочого часу та його
види. Режим та облік робочого часу. Поняття надурочних робіт та порядок їх
застосування. Поняття часу відпочинку та його види. Поняття та види відпусток.
Порядок надання щорічних відпусток.
Тема 11. Заробітна плата.
Поняття та правове регулювання заробітної плати. Система оплати праці.
Порядок виплати заробітної плати. Гарантії і компенсації.
Тема 12. Дисципліна праці.
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. Внутрішній
трудовий розпорядок. Заохочення за успіхи в роботі. Види дисциплінарних
стягнень та порядок їх застосування.
Тема 13. Охорона праці.
Поняття охорони праці за трудовим правом. Охорона праці жінок. Охорона
праці неповнолітніх. Охорона праці осіб зі зниженою працездатністю.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань. Відповідальність за
невиконання вимог законодавства щодо охорони праці.
Тема 14. Трудові спори.
Поняття трудових спорів, їх кваліфікація та причини виникнення.
Індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори.
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4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Практичні заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Семестр №3
Тема 1. Підприємництво:
поняття, зміст, форми.
Тема 2. Господарські договори.
Відповідальність в
господарському праві.
Тема 3. Приватизація
державного майна.
Тема 4. Поняття про
банкрутство.
Тема 5. Біржова діяльність.
Зовнішньоекономічна
діяльність.
Тема 6. Антимонопольне
законодавство.
Тема 7. Поняття, предмет,
метод трудового права.
Тема 8. Колективний договір.
Тема 9. Трудовий договір.
Тема 10. Робочий час і час
відпочинку
Тема 11. Заробітна плата.
Тема 12. Дисципліна праці
Тема 13. Охорона праці.
Тема 14. Трудові спори.
Всього годин за семестр № 3:

8

2

-

2

4

10

-

-

2

8

8

2

-

-

6

10

2

-

2

6

8

2

-

-

6

8

2

-

2

4

6

2

-

2

2

6

-

-

-

10

2

_

2

6

10

2

-

-

8

6
6
5
4

2
2
2
2

2
-

-

4
4
1
2

105

24

14

67

6

залік
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4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Практичні заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Семестр №3
Тема 1. Підприємництво:
поняття, зміст, форми.
Тема 2. Господарські договори.
Відповідальність в
господарському праві.
Тема 3. Приватизація
державного майна.
Тема 4. Поняття про
банкрутство.
Тема 5. Біржова діяльність.
Зовнішньоекономічна
діяльність.
Тема 6. Антимонопольне
законодавство.
Тема 7. Поняття, предмет,
метод трудового права.
Тема 8. Колективний договір.
Тема 9. Трудовий договір.
Тема 10. Робочий час і час
відпочинку
Тема 11. Заробітна плата.
Тема 12. Дисципліна праці
Тема 13. Охорона праці.
Тема 14. Трудові спори.
Всього годин за семестр № 5:

10

2

-

-

8

8

-

-

-

8

8

2

-

-

6

10

-

-

8

-

-

-

8

8

-

-

-

8

6

2

-

2

2

6

-

-

-

10

2

_

2

6

10

2

-

-

8

-

-

6
6
5
4

4

91

6
6
5
4
105

10

10

6

залік
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4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне оцінювання

Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема 1. Підприємництво: поняття, зміст, форми.

Література
Конспект лекцій

Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Питання для самостійного вивчення: «Державне регулювання
Л:1 ,2 , 3
підприємницької діяльності»
Питання для самоконтролю знань:
1. Назвати види державного регулювання підприємницької
діяльності?
2. Що таке ліцензія?
3. Які види господарської діяльності підлягають ліцензуванню?
4. Які нормативно-правові акти регулюють відносини, пов’язані з
ліцензуванням господарської діяльності?
Тема 2. Господарські договори. Відповідальність в господарському
Конспект лекцій
праві.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Л:1, 2 , 3
Питання для самостійного вивчення: «Функції господарського
договору. Зміст і форма господарського договору. Порядок
укладення , зміни та розірвання господарських договорів»
Питання для самоконтролю знань:
1. Які функції властиві господарському договору?
2. Назвіть істотні умови господарського договору?
3. Назвіть стадії укладення договору?
Тема 3. Приватизація державного майна.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
Конспект лекцій
розглянути додаткові питання за темою.
Питання для самостійного вивчення: «Приватизаційний процес»
Питання для самоконтролю знань:
1. Що є правовою основою регулювання об’єктів приватизації?
Л:1 ,2, 3
2. Дати класифікацію об’єктів , що підлягають приватизації?
3. Визначити коло суб’єктів приватизації?
4. Перерахуйте функції та основні повноваження державних
органів приватизації?
5. Назвати стадії приватизації державного майна?
Конспект лекцій
Тема 4. Поняття про банкрутство.
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Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Питання для самостійного вивчення: «Ліквідаційна процедура.
Мирова угода»
Л:1, 2,3
Питання для самоконтролю знань:
1. Наслідки визначення боржника банкрутом.
2. Що таке ліквідаційна процедура?
3. Основні функції арбітражного керуючого.
4. В якому порядку задовольняються вимоги кредиторів після
відкриття ліквідаційної процедури.
5. Порядок укладення мирової угоди.
Тема 5. Біржова діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Конспект лекцій
Питання для самостійного вивчення: «Види біржових угод. Правила
біржової торгівлі. Види зовнішньоекономічної діяльності.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності»
Питання для самоконтролю знань:
1. Назвати основні принципи діяльності бірж.
Л:1,2, 3
2. Які існують види біржових угод?
3. Що регулюють правила біржової торгівлі?
4. Які загальні заборони існують при здійсненні біржової торгівлі?
5. Які є види зовнішньоекономічної діяльності?
6. Які нормативно-правові акти регулюють зовнішньоекономічну
діяльність?
7. Назвати органи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність,
їх компетенція.
Тема 6. Антимонопольне законодавство.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Конспект лекцій
Питання для самостійного вивчення: «Контроль за концентрацією
суб’єктів господарювання. Відповідальність за порушення
законодавства про захист економічної конкуренції »
Л:1,2,3
Питання для самоконтролю знань:
1. Що визнається концентрацією суб’єктів господарювання?
2. Що є порушенням законодавства про захист економічної
конкуренції?
3. Назвати основні завдання Антимонопольного комітету України?
4. Порядок отримання дозволу на узгоджені дії суб’єктів
господарювання.
Тема 7. Поняття, предмет і метод трудового права.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Питання для самостійного вивчення: «Поняття і класифікація
суб’єктів трудового права. Зміст трудових відносин »
Питання для самоконтролю знань:
1. Що таке трудова правосуб’єктність?
2. З якого віку наступає трудова правосуб’єктність?
3. Хто є суб’єктами трудових правовідносин?

Конспект лекцій

Л:6,7
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4. Які підстави існують для виникнення трудових правовідносин?

Тема 8. Колективний договір.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
Конспект лекцій
розглянути додаткові питання за темою.
Питання для самостійного вивчення: «Контроль за виконанням
колективного договору. Відповідальність сторін»
Питання для самоконтролю знань:
Л:6,7
1. Що за собою тягне невиконання умов колективного договору?
2. Що передує укладенню колективного договору.
3. Якими законодавчими актами регулюється укладення
колективного договору?
4. На який строк укладається колективний договір.
Тема 9. Трудовий договір.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
Конспект лекцій
розглянути додаткові питання за темою.
Питання для самостійного вивчення: «Розірвання трудового
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Порядок звільнення з роботи»
Питання для самоконтролю знань:
1. Які існують підстави для розірвання трудового договору з
ініціативи власника?
2. Як проводиться вивільнення працівників у разі ліквідації,
Л:6,7
реорганізації, чи перепрофілювання підприємства?
3. Що вважається прогулом?
4. Які існують додаткові підстави розірвання трудового договору з
ініціативи власника?
5. В яких випадках працедавець має право відсторонити
працівника від роботи?
Тема 10. Робочий час і час відпочинку.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Конспект лекцій
Питання для самостійного вивчення: «Поняття і види відпусток.
Порядок надання щорічних відпусток»
Питання для самоконтролю знань:
1. Які існують види оплачуваних відпусток?
Л:6,7
2. Яка тривалість основної щорічної відпустки?
3. Яким категоріям працюючих до щорічної основної відпустки
надається додаткова?
4. Через який час працівник має право на щорічну відпустку у
перший рік роботи?
5. Яким категоріям працівників щорічна відпустка надається в
зручний для них час?
Конспект лекцій
Тема 11. Заробітна плата.
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Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Питання для самостійного вивчення: «Порядок виплати заробітної
плати. Гарантії і компенсації»
Питання для самоконтролю знань:
1. Коли виплачується заробітна плата?
2. Коли здійснюється виплата усіх сум, що належать працівникові
при його звільненні?
3. За що може проводитись відрахування при виплаті заробітної
плати при звільненні?
4. В яких випадках передбачених законодавством за працівниками
зберігається місце роботи і середній заробіток.
5. На які відшкодування витрат працівники мають право?

Л:6,7

Тема 12. Дисципліна праці.
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Конспект лекцій
Питання для самостійного вивчення: «Види дисциплінарних
стягнень та порядок їх застосування»
Питання для самоконтролю знань:
1. Що таке трудова дисципліна?
Л:6,7
2. Які існують види заохочень?
3. Які види дисциплінарних стягнень передбачає чинне
законодавство?
4. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
5. Через який час може бути достроково зняте дисциплінарне
стягнення?
Тема 13. Охорона праці
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Конспект лекцій
Питання для самостійного вивчення: «Охорона праці
жінок.Охорона праці людей з обмеженою працездатністю.»
Питання для самоконтролю знань:
1. Які умови повинен створити роботодавець для вагітної
Л:6,7
жінки?
2. Які гарантії існують для жінок які мають дітей до 3х років ?
3. Які умови праці повинні бути створені для людини з
обмеженою працездатністю?
Тема 14. Трудові спори
Підготовка до практичного заняття згідно з планом навчання,
розглянути додаткові питання за темою.
Питання для самостійного вивчення: «Страйк як засіб вирішення
колективного трудового спору»
Питання для самоконтролю знань:
4. Що таке страйк?
5. Обставини, коли страйк не можливий.
6. Які гарантії для працівників які приймають участь в страйку?
7. Коли страйк визнається не законним?

Конспект лекцій

Л:6,7

13

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання.
2. Види та організаційно-правові форми підприємств.
3. Правове становище державних підприємств.
4. Правове становище комунального унітарного підприємства.
5. Правове становище підприємств колективної власності.
6. Правове становище приватних та ін. підприємств.
7. Види об’єднання підприємств
8. Поняття господарських товариств.
9. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
10.Повне товариство
11.Товариство з обмеженою відповідальністю.
12.Повне товариство.
13.Командитне товариство.
14.Виробничий кооператив.
15.Приватизаційний процес.
16.Поняття банкрутства.
17.Види біржових угод.
18.Правила біржової торгівлі.
19.Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
20.Законодавство про зовнішньоекономічної діяльності.
21.Порядок припинення трудового договору за ініціативою працівника.
22.Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.
23.Порядок надання щорічної відпустки неповнолітнім.
24.Порядок відкликання із щорічної відпустки.
25.Строки виплати заробітної плати.
26.Гарантії і компенсації щодо збереження місця роботи і середнього
заробітку.
27.Поняття трудової дисципліни.
28.Методи забезпечення трудової дисципліни.
29.Поняття та види заохочень за успіх в роботі.
30.Поняття дисциплінарної відповідальності.
31.Види дисциплінарних стягнень.
32.Порядок застосування дисциплінарного стягнення.
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33.Поняття охорони праці за трудовим правом.
34.Охорона праці жінок.
35.Охорона праці неповнолітніх.
36.Охорона праці осіб зі зниженою працездатністю.
37.Види відповідальності за невиконання вимог законодавства щодо охорони
праці.
38.Сторони індивідуальною трудового спору.
39.Тривалість основної щорічної відпустки.
40.Методи правового регулювання заробітної плати.
41.Джерела трудового права.
6. Методи навчання
З метою забезпечення кращого засвоєння здобувачами освіти поточного
матеріалу передбачається під час проведення лекції максимально тісно
пов’язувати цей матеріал з реальним життям, наповнювати його конкретним
змістом, відображати в ньому всі активні зміни, які відбуваються в галузях
господарського та трудового права.
Для збільшення інтересу здобувачів освіти до процесу навчання і
підвищення їх уваги передбачається провести дискусії за певними темами. При
аналізі найбільш гострих та проблематичних питань планується застосовувати
метод “мозкового штурму”.
При проведенні семінарських занять занять за всіма темами передбачено
організовувати бесіди по окремих питаннях теми, що розглядається на занятті,
порівнювати теоретичний матеріал з реальними подіями, що відбуваються у світі
та Україні, обговорювати найоптимальніші шляхи виходу із скрутних положень за
різних економічних умов, що панують у суспільстві.
При вивченні дисципліни використовується метод презентації. Для участі в
такому практичному занятті здобувачі освіти готують інформацію за обраними
темами рефератів та презентують їх на семінарському занятті.
При проведенні семінарських занять передбачено здійснювати аналіз
реального стану організації та методики правового забезпечення підприємництва
та трудових відносин в Україні, що дасть можливість здобувачам освіти якомога
більше наблизитися до реальної практики на підприємствах, моделювати
ситуативні задачі, вирішувати тематичні задачі.
Під час самостійної роботи здобувачі освіти готують реферати, також
передбачається, що після виконання їх готовлять доповідь для публічного
обговорення в аудиторії та проведення дискусії.
Систематично надаються консультації за питаннями з курсу
«Підприємницьке та трудове право».
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7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Підприємництво: зміст, принципи та умови здійснення.
1. Державна підтримка підприємництва.
2. Способи державного регулювання господарської діяльності: ліцензування ,
патентування.
3. Поняття та форми власності в Україні.
4. Право приватної власності.
5. Право колективної власності.
6. Право державної власності.
7. Право інтелектуальної власності
8. Приватизація державних та комунальних підприємств.
10. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання.
10. Види та організаційно-правові форми підприємств.
11. Правове становище державних підприємств.
12. Правове становище комунального унітарного підприємства.
13. Правове становище підприємств колективної власності.
14. Правове становище приватних та ін. підприємств.
15. Види об’єднання підприємств
16. Поняття господарських товариств.
17. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
18. Повне товариство
19. Товариство з обмеженою відповідальністю.
20. Повне товариство.
21. Командитне товариство.
22. Виробничий кооператив.
23. Права та обов’язки учасників господарського товариства.
24. Поняття та ознаки господарського договору.
25. Види господарських договорів.
26. Функції господарського договору.
27. Зміст і форма господарського договору.
28. Порядок укладення , зміни та розірвання господарських договорів.
29. Підстави та межі господарсько правової-відповідальності.
30. Відшкодування збитків у сфері господарювання.
31. Штрафні та оперативно-господарські санкції.
32. Адміністративно-господарські санкції.
33. Поняття і головні цілі приватизації.
34. Об’єкти приватизації.
35. Суб’єкти приватизації.
36. Способи приватизації.
37. Приватизаційний процес.
38. Поняття банкрутства.
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39. Суб’єкти у відносинах банкрутства.
40. Організаційно – правові питання запобігання банкрутству.
41. Підстави для застосування банкрутства.
42. Провадження у справах про банкрутство.
43. Ліквідаційна процедура.
44. Мирова угода.
45. Поняття та юридичні ознаки біржі.
46. Функції, права та обов’язки біржі.
47. Види біржових угод.
48. Правила біржової торгівлі.
49. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
50. Законодавство про зовнішньоекономічної діяльності.
51. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
52. Види зовнішньоекономічної діяльності.
53. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
54. Поняття та форми іноземних інвестицій.
55. Гарантії і компенсації іноземних інвесторам.
56. Поняття правового захисту суб’єктів господарювання.
57. Правове становище господарських судів.
58. Досудове врегулювання господарських спорів.
59. Законодавство про захист економічної конкуренції.
60. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.
61. Правове становище Антимонопольного комітету.
62. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.
63. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції
64. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.
65. Що таке трудові відносини?
66. Які законодавчі акти регулюють трудові відносини в Україні?
67. Що таке колективний договір?
68. Контроль за виконанням колективного договору та відповідальність сторін.
69. Хто є сторонами трудового договору?
70. На який строк може укладатися трудовий договір?
71. Назвіть обов’язки власника або уповноваженого ним органу за укладеним
трудовим договором до початку роботи працівника.
72. Які умови договорів є недійсними?
73. Який порядок звільнення працівників.
74. Порядок припинення трудового договору за ініціативою працівника.
75. Як називається особлива форма трудового договору.
76. Які існують підстави для припинення трудового договору з ініціативи
власника?
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77. За яких обставин працівник має право не відпрацьовувати 2 тижні при
припиненні трудового договору з власної ініціативи?
78. Які види робочого часу існують?
79. Чим відрізняється скорочений робочий час від неповного?
80. Які відомості заносяться до трудової книжки?
81. Для яких категорій працюючих письмова форма трудового договору є
обов’язковою?
82. Яку максимальну норму робочого часу на тиждень встановлює
законодавець?
83. За скільки працедавець повинен попередити працівника про зміни істотних
умов праці?
84. Які існують види відпочинку?
85. Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.
86. Що таке відпустка?
87. Порядок надання щорічної основної відпустки?
88. Які існують види відпусток.
89. Порядок надання щорічної відпустки неповнолітнім.
90. Порядок відкликання із щорічної відпустки.
91. Що таке заробітна плата, з чого вона складається?
92. Строки виплати заробітної плати.
93. Гарантії і компенсації щодо збереження місця роботи і середнього
заробітку.
94. Поняття трудової дисципліни.
95. Методи забезпечення трудової дисципліни.
96. Поняття та види заохочень за успіх в роботі.
97. Чи заноситься відомості про заохочення в трудову книжку?
98. Поняття дисциплінарної відповідальності.
99. Види дисциплінарних стягнень.
100. Порядок застосування дисциплінарного стягнення.
101. Поняття охорони праці за трудовим правом.
102. Охорона праці жінок.
103. Охорона праці неповнолітніх.
104. Охорона праці осіб зі зниженою працездатністю.
105. Види відповідальності за невиконання вимог законодавства щодо
охорони праці.
106. Що таке трудові спори?
107. Сторони індивідуальною трудового спору.
108. Який орган створений на підприємстві, установі, організації
уповноважений розглядати індивідуальні трудові спори.
109. Тривалість основної щорічної відпустки.
110. Які суди розглядають індивідуальні трудові спори, пов’язані з наслідками
визнання страйку незаконним?
111. Що таке страйк?
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112. Які строки розрахунку при звільненні працівника?
113. У які строки сторони колективного договору звітують про виконання
умов колективного договору?
114. Назвати виняткові випадки залучення до роботи у вихідні дні.
115. Методи правового регулювання заробітної плати.
116. Джерела трудового права.
117. На кого поширюються положення колективного договору?
118. З якого віку фізична особа може укладати трудовий договір?
119. На який строк встановлюється випробування при прийнятті на роботу?
120. Чи має право власник або уповноважений ним орган вимагати від
працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором?
121. Чи можуть залучатися до понаднормових робіт жінки, які мають дітей до
14 років?
122. В яких випадках трудовий договір повинен обов’язково укладатися
письмово.
123. У який строк працівник може звернутися до суду з позовною заявою про
незаконне звільнення з роботи?
124. Які умови договорів про працю є недійсним.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
–
рівня знань під час семінарських занять;
–
якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і
має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок здобувачем з навчальної
дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї
роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в коледжі
враховуються такі види робіт: навчальні заняття; самостійна та індивідуальна
роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та
робочих зошитів, підготовка рефератів, виступи на наукових конференціях,
семінарах та інше). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
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(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Здобувач освіти, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні
заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної
системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=((

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються
у
відомостях
обліку
успішності,
залікових
книжках. Присутність здобувачів освіти на проведенні підсумкового контролю
(заліку) обов’язкова. Якщо здобувач освіти не з’явився на підсумковий контроль
(екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку
успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамену), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамену), які
використовуються при розрахунку успішності студентів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамену).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем
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Здобувач освіти, який під час складання підсумкового контролю отримав
оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно.
Повторне складання підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше
двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а
другий – комісії, що створюється відповідним факультетом. Незадовільні оцінки
виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Здобувач освіт, які
отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної
дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної
заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних
занять у наступному семестрі. Здобувачі освіти, які не ліквідували академічну
заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Коледжу. Особи, які
одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за
підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням
підсумкового контролю, відраховуються з Коледжу.
Вимоги до здобувачів освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів
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9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

12 97– 100
11

94–96

10

90–93

9

85–89

8

80–84

7

75 – 79

6

70–74

5

65–69

4

60 – 64

3

40–59

2

21–40

1

1–20

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка
оцінка

Оцінка в
балах

Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
потрібні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
Відмінно
А сформовані, усі навчальні завдання, які передбачені
(“зараховано”)
програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, усі навчальні завдання, які
B
передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
більшості з них оцінено числом балів, близьким до
максимального, робота з двома-трьома незначними
Добре
помилками.
(“зараховано”)
„Добре” – теоретичний зміст курсу засвоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, усі навчальні завдання, які передбачені
C програмою навчання, виконані, якість виконання жодного з
них не оцінена мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний
неповністю, але прогалини не носять істотного характеру,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
D основному сформовані, більшість передбачених програмою
навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань
містять помилки, робота з трьома значними
Задовільно
помилками.
(“зараховано”)
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
деякі практичні навички роботи не сформовані, частина
E передбачених програмою навчання навчальних завдань не
виконана або якість виконання деяких з них оцінена числом
балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє
мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу засвоєний
частково, потрібні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних
завдань не виконана, або якість їхнього виконання оцінено
FX числом балів, близьким до мінімального; при додатковій
Незадовільно
самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних завдань (з
(„не зараховано”)
можливістю повторного складання), робота, що потребує
доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не
F освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки,
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додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

10. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в Інтернеті
Основна література:
1. Господарське право України: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1; за заг. ред. О. П.
Гетьманець, Ю. М. Жорнокуя, О. М. Шуміла / О. П. Гетьманець, Ю.
М. Жорнокуй, О. М. Шуміло та ін. – К.: Хай-Тек Прес. – 368 с.
2. Господарське право України : підручник у 2-х ч., Ч. 2 / Андрєєва О. Б.,
Гетманець О.П., Гришина І.І. та ін., – Х.: Харк.нац.ун-т внутр. справ, 2014. –
368 с.
3. Господарське право : навч. посіб. для підготовки до іспитів / В. С. Мілаш. –
Х. : Право, 2017. – 327 с.
4. Апаров А.М., Онищенко О.М. Господарське право України. Підручники та
навчальні посібники. Том 1: Загальна частина – К: Видавництво «Істина», 2016.
– 452 с
5. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях : навч. посібник :
Рекомендовано МОН України / М.І. Карлін, А.В. Носалюк. - К. : Кондор, 2008. 356 с.
6. Мельник К. Ю. Трудове право України : підручник / К. Ю. Мельник. —
Харків : Діса плюс, 2014. — 480 с.
7. Трудове право: підручник / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М.
Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. — X. : Право, 2012. — 496 с.
8.Трудове право : навчальний посібник М.Бойко Центр навчальної літератури
2017р.392с.
Допоміжна література:
1. Конституція України від 28.06.96 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. Липень. – №
129-130.
2. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003 – № 3 (14.03.2003).
– № 49-50.
3. Господарсько-процесуальний кодекс // Відомості Верховної Ради України. –
1992. – № 6 (11.02.92). – Ст. 56.
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