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ВСТУП
Програма вивчення нормативної дисципліни «Господарське та
трудове право» складено відповідно до місця та значення дисципліни за
структурно - логічною схемою передбаченою освітньо-професійною
програмою

підготовки

спеціаліста,

магістра

напряму

підготовки

професійного спрямування 808010105 (8070908), 708010105 (7070901)
«Геоінформаційні системи і технології» і охоплює всі змістові модулі,
визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбаченою
стандартом.
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни складена на основі:
ОКХ
ОПП
СВО
ХНАМГ

галузевий стандарт вищої освіти підготовки спеціалістів з напяму
07.09.2005р.
галузевий стандарт вищої освіти підготовки спеціалістів з напяму 07.09
«Геодезія», «Картографія та землеупорядкування» 2005 р.
Навчальний план підготовки спеціалістів з напряму 07.09 «Геодезія»,
«Картографія та землеупорядкування» 2005 р.

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП)
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни
Мета вивчення: Основною метою викладання дисципліни господарського
права є формування у майбутніх менеджерів сукупності стійких знань із
правового регулювання майнових та управлінських відносин між суб’єктами
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками
відносин у сфері сфери господарювання.
Завдання вивчення: вивчення теорії господарського права, набуття вмінь
аналізу практики застосування господарського законодавства, законодавчого
регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших
суб’єктів госпоадрських правовідносин.
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: господарські відносини, що
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльностіміж
суб’єктами господарювання, а також тіж цими суб’єктами та іншими
учасниками відносин у сфері госпоадрювання.
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Дисципліни, що передують вивченню
даної дисципліни
Філософія

Дисципліни, вивчення яких спирається на
дану дисципліну

Правознавство

Вихідна

Логістика
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО
(назва модулю)
кредитів/годин)

Модуль 1.

(___1,0/36___)
(кількість

Змістові модулі (ЗМ):
ЗМ 1.1. Основи господарського права
(назва змістового модулю)
кредитів/годин)

(____0,5/18__)
(кількість

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи
1. Поняття та методи господарського права як галузі права, науки та
навчального курсу.
2. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.
3. Договірне право, загальні положення
4. Антимонопольне регулювання господарської діяльності
5. Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та
зловживання ним.
6. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції;
відповідальність за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.

ЗМ 1.2. Основи трудового права
(назва змістового модулю)
кредитів/годин)

(__0,5/18_)
(кількість

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмет, метод і система трудового права
Суб’єкти трудового права
Колективний договір
Трудовий договір
Дисципліна праці і правові засоби її забезпечення
Трудові спори
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги
Вміння та знання
(за рівнями сформованості)
Репродуктивний рівень:
Урахувати набуті теоретичні
знання
господарського
законодавства
у процесі
професійної діяльності
Алгоритмічний рівень:
Формувати
і
обробляти
необхідну інформаційну базу
що
стосується
сфери
господарський відносин у
суспільстві.
Евристичний рівень:
Знати
основні
поняття
господарського
права,
законодавчі та інші правові
акти, що стосуються цієї
сфери суспільних відносин

Сфери діяльності
(виробнича, соціальновиробнича, соціальнопобутова)

Функції діяльності у
виробничій сфері
(проектувальна,
організаційна, управлінська,
виконавська, технічна, інші)

Виробнича,
соціально-виробнича

Організаційна,
Управлінська

Виробнича,
соціально-виробнича

Організаційна,
Управлінська

Виробнича,
соціально-виробнича

Організаційна,
Управлінська

1.4. Рекомендована основна навчальна література
1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
2. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М.Гайворонського та В.П.Жушмана
– Х.: Право, 2005. 384 с.
3. Щербина Господарське право України: Підручник – К.: Юринком Інтер, 2003. – 480 с.
4. Господарський кодекс України від 16 01. 2003 р.
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.// Офіц. Вісник Украхни ,2003. - № 11, - ст.
462
6. Кодекс законів про працю України «Відомості Верховної Ради України» - 1971, ст. 375
7. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник – Харків: Консум 1998 480 Ст.

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни
ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО
(назва дисципліни)
Мета вивчення:
Основною метою викладання дисципліни господарського та трудового права
є формування у майбутніх спеціалістів стійких знань із правового
регулювання відносин, що виникають у процесі організації та здійснення
господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими
суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, знань з
правових правовідносин.
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Предмет дисципліни: господарські та трудові відносини, що виникають у
процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками
відносин у сфері господарювання.
Змістові модулі:
Основи господарського права
Основи трудового права
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО
Цель изучения:
Основной целью изучения дисциплины хозяйственного и трудового права
является формирование стойких знаний с правового регулирования отношений,
которые возникают в процессе организации и осуществление хозяйственной
деятельности между субъектами хозяйствования, а также между этими
субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствования.
Предмет дисциплин:
Хозяйственные и трудовые отношения, которые возникают в процессе
организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами
хозяйствования, а также между этими субъектами и другими участниками
отношений в сфере хозяйствования.
Модули содержания:
Основы хозяйственного права
Основы трудового права
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура робочої програми навчальної дисципліни „Господарське та
трудове право” наведена в таблиці
Таблиця – Структура навчальної дисципліни
Напрям,
спеціальність,
освітньокваліфікаційний
рівень

Характеристика дисципліни:
підготовка бакалаврів
Кількість кредитів, відповідних до
ECTS – 1,0:
у тому числі:
модулів – 1;
змістових модулів – 2;
самостійна робота – 18 годин;
Кількість годин:
усього – 36 годин;
за змістовими модулями:
ЗМ 1.1 – 18 годин;
ЗМ 1.2 – 18 години;

Характеристика
навчальної дисципліни

спеціальність
808010105 (8070908),
708010105 (7070901)
«Геоінформаційні
системи і технології»

Нормативна
Рік підготовки: 5.
Семестр: 9.

Лекції:
кількість годин – 18.
Самостійна робота:
Освітньокваліфікаційний рівень: кількість годин – 18,
спеціаліст, магістр

Кількість тижнів викладання
дисципліни: 18.
Кількість годин на тиждень – 2

Вид контролю: залік.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час
проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Особливе значення в
процесі вивчення і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів.
Зазначені види занять розроблені у відповідності до положень Болонської
декларації.
2.1.Розподіл обсягу навчальної роботи студента
денна форма навчання

18

9

Залік (семестр)

Екзамен (семестр)

РГР

18

КП/КР

36

У тому числі
Контр. роб.

9

Лабораторні

1,0/36

Практичні,
семінари

808010105
(8070908),
708010105
(7070901)
ГІС

Лекції

Всього,
кредит /
годин

Аудиторні

Спеціальність,
спеціалізація
(шифр,
абревіатура)

Семестр(и)

У тому числі

Самостійна робота

Години
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2.2.Тематичний план навчальної дисципліни
При вивченні дисципліни «Господарське та трудове право» студент має
ознайомитись з програмою дисципліни з її структурою і змістом кожного
змістового модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами
контролю знань, методикою їх оцінювання.
Тематичний план «Навчальної дисципліни» складається з одного модуля, який
логічно пов’язує два змістових модуля, кожен з яких у свою чергу, об’єднує в
собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує
кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками.
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, самостійна
робота студентів, контрольні заходи.
2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями
та форми навчальної роботи студента (денна форма навчання)
Модулі (семестри) та змістові модулі

Всього,
кредит/годин

Модуль 1

1,0/36

ЗМ 1.1. Основи господарського права
ЗМ 1.2. Основи трудового права

Форми навчальної роботи
Сем.,
Лекц.
Лаб. СРС
пр.
18
18

0,5/18

9

9

0,5/18

9

9

2.4. Лекційний курс (денне навчання)

1.
2.
3.
4.
5.

Кількість годин за
спеціальностями,
спеціалізаціями (шифр,
абревіатура)
Зміст
808010105 (8070908),
708010105 (7070901)
Геоінформаційні системи і
технології
1
2
ЗМ 1.1. Основи господарського права
Поняття та методи господарського права як
1
галузі права, науки та навчального курсу.
Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та
1
класифікація.
Договірне право, загальні положення
2
Антимонопольне регулювання господарської
1
діяльності
Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів
1
господарювання та зловживання ним.
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6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
Загальна
характеристика
форм
прояву
недобросовісної конкуренції; відповідальність
за порушення законодавства про захист
економічної конкуренції.
ЗМ 1.2. Основи трудового права
Предмет, метод і система трудового права
Суб’єкти трудового права
Колективний договір
Трудовий договір
Дисципліна праці і правові засоби її
забезпечення
Трудові спори
РАЗОМ

Продовження табл.
2
3

1
1
2
2
1
2
18

2.5. Самостійна навчальна робота студента
(форми самостійної роботи, обсяг у годинах)
для денної форми навчання
Форми самостійної роботи
Години
Форма звіту
(за змістовими модулями)
ЗМ 1.1. Основи господарського права
1. Огляд основної додаткової літератури
2
Конспект
2. Розгляд контрольних запитань і
Відповіді у зошиті для
2
прикладів тестових завдань
практичних занять
3. Підготовка реферату
Текст і презентація
2
реферату
4. Підготовка до поточного тестування
Відповіді у зошиті для
3
практичних занять
ЗМ 1.2. Основи трудового права
1. Огляд основної додаткової літератури
2
Конспект
2. Розгляд контрольних запитань і
Відповіді у зошиті для
2
прикладів тестових завдань
практичних занять
3. Підготовка реферату
Текст і презентація
2
реферату
4. Підготовка до поточного тестування
Відповіді у зошиті для
3
практичних занять
РАЗОМ
18
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3. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
Види та засоби контролю
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)

Розподіл балів,
%

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів
ЗМ 1.1. Тестування

30

ЗМ 1.2. Тестування

30
Підсумковий контроль з МОДУЛЕМ 1

Усний екзамен
Залік

40
Усього за модулем 1

100%

3.1. Контрольні запитання для самоперевірки
1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчального
курсу.
2. Предмет господарського права.
3. Поняття та різновиди господарських правовідносин.
4. Господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.
5. Методи правового регулювання господарських відносин.
6. Зміст методів владних приписів.
7. Метод автономних рішень.
8. Метод рекомендацій.
9. Принципи господарського законодавства України.
10. Класифікація господарсько-правових актів.
11. Поняття власності в економічному аспекті.
12. Способи виникнення і припинення права власності.
13. Суб’єкти права загальнодержавної і комунальної власності.
14. Основні повноваження органів управління загальнодержавною
власністю.
15. Господарське та трудове право як галузь законодавства.
16. Нормативно-правове підґрунтя господарської діяльності.
17. Поняття господарської діяльності та її кваліфікуючи ознаки.
18. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.
19. Господарські організації - суб’єкти господарювання.
20. Фізичні особи - суб’єкти господарювання.
21. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація
юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика.
22. Види реєстраційних дій та їх правове значення.
23. Державна реєстрація припинення юридичної особи та припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
24. Поняття та види господарських товариств.
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25. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та
відповідальність учасників.
26. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі
документи, порядок управління та відповідальність учасників.
27. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок
управління та відповідальність учасників.
28. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств.
29. Поняття кооперативу та його різновиди.
30. Поняття та мета діяльності промислово-фінансових груп.
31. Правова характеристика об’єднань підприємств.
32. Поняття та загальна характеристика публічно-правових (адміністративних) засобів регулювання господарської діяльності.
33. Ліцензування господарської діяльності.
34. Патентування господарської діяльності.
35. Квотування (експорту, імпорту товарів)
36. Порядок та форми підтвердження відповідності. Сертифікація.
37. Правове регулювання ціноутворення в Україні.
38. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
39. Підвідомчість та підстава порушення справи про банкрутство.
40. Правовий статус арбітражного керуючого.
41. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна
характеристика.
42. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план
санації.
43. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття.
44. Мирова угода.
45. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької
діяльності.
46. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.
47. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.
48. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
49. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
50. Цінні папери в господарській діяльності. Корпоративні права.
51. Поняття прав інтелектуальної власності.
52. Авторське право і суміжні права.
53. Патентне право.
54. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.
55. Об’єкти прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.
56. Регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності
прав інтелектуальної власності.
57. Поняття господарського зобов’язання.
58. Основні види господарських зобов’язань.
59. Підстави виникнення господарських зобов’язань.
60. Поняття відповідальності в господарському праві.
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61. Функції відповідальності.
62. Види відповідальності: загальна характеристика.
63. Поняття
досудового
порядку реалізації
господарсько-правової
відповідальності.
64. Правове становище господарських судів.
65. Підвідомчість справ господарським судам.
66. Досудове врегулювання господарських спорів.
67. Вирішення спорів господарським судом.
68. Поняття та види господарських договорів.
69. Поняття та правові особливості підприємницького комерційного
договору.
70. Господарсько-договірна правосуб’єктність сторін підприємницьких
договорів.
Договірні
повноваження
структурних
підрозділів
господарських організацій.
71. Форма та загальний порядок укладення господарських договорів.
72. Поняття та правові особливості попереднього договору.
73. Істотні умови господарських договорів. Визнання господарських
договорів неукладеними.
74. Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові
наслідки.
75. Поняття та особливості укладення договорів за держаним замовленням.
76. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова
регламентація.
77. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова
регламентація.
78. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові
особливості, нормативно-правова регламентація.
79. Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативноправова регламентація.
80. Приватизаційні договори: поняття, правові особливості, нормативноправова регламентація.
81. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності.
82. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
83. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
84. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
85. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні
умови.
86. Правові засади захисту національного товаровиробника в сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
87. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання.
88. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності.
89. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності.
90. Види та форми інвестицій.
91. Правове регулювання інноваційної діяльності.
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92. Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової конкуренції.
93. Конкурентна політика та її роль у ринковій економіці України. Правові
засади здійснення захисту економічної конкуренції.
94. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів
господарювання
95. Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування.
96. Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та
зловживання ним.
97. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції.
98. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.
99. Державне регулювання діяльності природних монополій та суміжних
ринків.
100.
Система органів, що здійснюють захист економічної конкуренції.
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