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Передмова 

Шановні студенти! 

 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни 

«Господарське і трудове право». Пропоновані методичні 

вказівки допоможуть вам зорієнтуватись  при підготовці до 

практичних занять та організувати самостійну роботу. 

Норми господарського та трудового права України 

торкаються діяльності кожного підприємства, господарського 

товариства чи будь-якого іншого учасника господарських 

відносин, що здійснює свою господарську діяльність в сфері 

надання послуг. Разом із тим, зазначена навчальна дисципліна в 

своїй основі направлена на вивченні господарських і трудових 

прав як фізичних так і юридичних осіб, а також їх забезпечення, 

захисту та реалізації.   

Предметом навчальної дисципліни «Господарське та 

трудове право» є правове регулювання відносин щодо реалізації 

права на працю і використання найманої праці та відносин щодо 

здійснення господарської діяльності в Україні.  

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Господарське і 

трудове праве» з іншими дисциплінами робочого плану, які 

передують її вивченню та які спираються на її вивчення, 

представленні наступною схемою. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Мета та завдання дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни  є формування у 

майбутніх спеціалістів знань із правового регулювання 

відносин, що виникають у процесі організації та здійснення 

Історія української 

культури 

Філософія 

Господарське та трудове право 
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господарської діяльності між суб’єктами господарювання та 

іншими учасниками відносин у сфері господарювання; а також 

знань із правового регулювання відносин, що виникають із 

реалізації прав громадян на працю та використання найманої 

праці роботодавцями в Україні.   

  Завданням дисципліни «Господарське і трудове право» є:  

-  є вивчення господарського та трудового права, його 

норм, принципів та інститутів; 

-  аналіз системи господарського та трудового 

законодавства, практики його застосування; 

- аналіз законодавчого забезпечення захисту,  відновлення 

та реалізації прав громадян, суб’єктів господарювання, держави 

в даній галузі; 

- використання набутих знань на практиці та інше.  

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ 

СТРУКТУРА 

 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Господарське та трудове право» є 

невід’ємною складовою навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа», що здійснюється у вищих закладах вищої освіти.  

Трудове та господарське законодавство можна вважати 

достатньо стабільними галуззями, але зміни, які відбуваються в 

економічній сфері протягом останніх років, обумовлюють 

необхідність удосконалення механізмів та засобів регулювання 

відносин на виробництві, а отже,  і необхідність змін у 

зазначених галузях права. З огляду на вказане, нині актуальними 

для держави є розробка та прийняття нового Трудового кодексу, 

та вдосконалення уже ухваленого Господарського кодексу 

України.  

В умовах відкритого суспільства та інтеграції України до 

міжнародних структур постало питання приведення  

законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, в 
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першу чергу його адаптації до законодавства ЄС.  Нажаль, нині 

існують ще невирішені проблеми, які спричинені економічною 

нестабільністю у державі, зміною світогляду нації, низькою 

правовою освітою населення, а також недосконалістю чинного 

трудового та господарського законодавства.  

  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні знати: 

- систему трудового і господарського законодавства, їх основні 

джерела; 

- зміст найважливіших міжнародно–правових актів, прийнятих 

МОП, іншими міжнародними організаціями та ратифікованих 

Україною; 

- практичну реалізацію норм права та узагальнення судової 

практики; 

- визначення основних категорій та понять; 

- зміст та особливості різних видів трудових та господарських 

договорів; 

- гарантії при укладенні трудових договорів підстави та порядок 

припинення трудових договорів; 

- регулювання робочого часу та часу відпочинку; 

- значення трудової дисципліни, охорони праці,  її організації на 

підприємствах, в установах та організаціях; 

- особливості охорони праці певних категорій працівників та 

інше. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

-  застосовувати одержані знання в процесі роботи  з метою 

реалізації та захисту інтересів України та окремих учасників 

господарсько-правових відносин; 

- розрізняти відносини, що регулюються трудовим та 

господарським правом від відносин, які регулюються іншими 

галузями права і давати правову оцінку такому розмежуванню; 

-  застосовувати юридично грамотні та обґрунтовані рішення по 

реалізації норм трудового права в практичній діяльності;  

- пропагувати законодавство України для прискорення побудови 

України як правової держави; 
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- навчитись юридично грамотно та аргументовано захищати 

певне правове рішення,  викладати його в усній та письмовій 

формі;  

- виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх 

застосуванні, знаходити шляхи їх вирішення; 

- орієнтуватись у напрямках розвитку галузей трудового і 

господарського права; 

- аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми 

законодавства України у практичній діяльності, роз’яснювати їх 

зміст іншим; 

-  застосовувати на практиці норми правових актів;  

- виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх 

застосуванні, знаходити шляхи їх вирішення;     

- користуватися джерелами права та тлумаченнями і 

коментарями норм права при вирішенні конкретних справ; 

- логічно, послідовно, з виділенням головного, доказово 

викладати     матеріал із застосуванням знань з різних джерел 

законодавства; 

- користуватися правовою термінологією; 

- керуватись у практичній діяльності та в поведінці правовими 

знаннями і переконаннями, брати участь у правовому вихованні 

населення та інше. 

 

1.2 Тематика практичних занять 

 

№ Назва теми К-сть 

годин 

денна 

К-сть 

годин 

заочна 

Змістовий модуль 1. Основи господарського права 

1. Поняття та методи господарського права як 

галузі права, науки та навчального курсу. 

2 1 

2. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та 

класифікація. 

2 1 

3. Договірне право, загальні положення. 2 1 

4. Антимонопольне регулювання господарської 

діяльності. 

2 1 
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5. Загальна характеристика форм прояву 

недобросовісної конкуренції; 

відповідальність за порушення 

законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

2 1 

Змістовий модуль 2. 

Теоретико-правові аспекти трудового законодавства України 

6. Система трудового законодавства 

 

2 1 

7. Суб’єкти та принципи трудового права. 2 1 

8. Поняття, правове забезпечення та 

особливості трудових договорів 

2 1 

9.  Підстави припинення трудового договору, 

порядок звільнення та проведення 

розрахунку 

2 1 

10  Правове регулювання робочого часу 2 1 

11. Правове регулювання часу відпочинку. 

Порядок надання та оплата відпусток 

2 1 

12. Дисципліна праці. Стягнення та заохочення 2 1 

 

 1.3 Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни проводиться за формами: 

 оцінювання роботи студентів на лекціях; 

 усного опитування на практичних заняттях, участь в 

обговоренні проблемних питань, оцінки розв’язування 

ситуаційних завдань; 

 виконання поточних контрольних робіт за темами 

змістових модулів 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності здобувача вищої освіти при оцінюванні 

результатів поточного контролю з навчальної дисципліни 

«Господарське та трудове право» є: повнота і вчасність 

виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 



 

8 

 

програмою навчальної дисципліни; глибина і характер знань 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; вміння аналізувати явища, що 

вивчаються у їх взаємозв’язку і розвитку; характер відповідей на 

поставленні питання (чіткість, лаконічність, послідовність 

тощо). 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться 

у розрахунку від 0 до 60 балів. Основні методи оцінювання:  

 аналіз усних відповідей;  

 виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові бали 

за: виконання рефератів, есе дослідницького характеру, 

написання наукових тез за темою курсу. Тему дослідницької 

роботи можуть вибрати самостійно за погодженням із 

викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути 

зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту 

навчальної дисципліни. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 зараховано 
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82–89 
зараховано 

74–81 

64–73 
зараховано 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням курсу 

                     

 

                 2.ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль 1.  

Основи господарського права 
 

Тема 1. Поняття та методи господарського права як галузі 

права, науки та навчального курсу 

План 

1. Господарське право як галузь права. Принципи 

господарського права.  

2. Господарська діяльність: поняття і види.  

3. Особливості здійснення підприємницької діяльності.  

4. Господарські відносини та їх правове регулювання.  

5. Ознаки та види господарських правовідносин. Методи 

господарського права.  

6. Система господарського права та законодавства. 

 

Тема 2. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та 

класифікація 

План 

1. Поняття та види суб’єктів господарювання.  

2. Ознаки суб’єктів господарювання.  

3. Поняття та види підприємств.  

4. Об’єднання підприємств.  
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5. Поняття та види господарських товариств.  

6. Особливості правового статусу інших суб’єктів гос-

подарювання. 

 

Тема 3. Договірне право, загальні положення 

План 

1. Поняття та ознаки господарського договору. 

2. Укладання, зміна і розірвання господарських договорів. 

3. Визнання господарських договорів недійсними і 

неукладеними. 

4. Попередній договір. Виконання господарських договорів 

 

Тема 4. Антимонопольне регулювання господарської 

діяльності 

План 

1. Поняття антимонопольного регулювання господарської 

діяльності.  

2. Завдання Антимонопольного комітету.  

3. Антимонопольне законодавство. 

4. Правові основи діяльності Антимонопольного комітету. 

5. Конкурентна (антимонопольна) політика держави. 

 

Тема 5. Загальна характеристика форм прояву 

недобросовісної конкуренції; відповідальність за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції.  

План 

1. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції.  

2. Види захисту від недобросовісної конкуренції.  

3. Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової 

конкуренції.  

4. Конкурентна політика та її роль у ринковій економіці 

України.  

5. Правові засади здійснення захисту економічної конкуренції.  

6. Система органів, що здійснюють захист економічної 

конкуренції. 
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Змістовий модуль 2. 

Теоретико-правові аспекти трудового законодавства 

України 

 

Тема 6.  Система трудового законодавства 

План 

1. Поняття трудового права. Предмет, метод трудового права. 

2. Система трудового права. Поняття і система джерел 

трудового права. 

3.  Конституція України — основне джерело трудового права. 

4. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти, 

що регулюють трудові правовідносини. 

5.  Підзаконні акти — джерела трудового права. 

6. Акти соціального партнерства. Колективні угоди, колективні 

договори, локальні, нормативно-правові акти. 

7.  Значення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України. 

8. Дія законодавчих актів у часі, просторі та за колом осіб. 

9. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. 

 

 

Тема 6. Принципи та суб’єкти трудового права України 

План 

1. Поняття i значення принципiв трудового права.  

2. Класифiкацiя i змiст основних принципiв трудового права.  

3. Поняття та класифiкацiя суб’єктiв трудового права.  

4. Працiвник як суб’єкт трудового права.  

5. Правовий статус роботодавця як суб’єкта трудового права. 

6. Професiйнi спiлки як суб’єкт трудового права.  

7. Статус трудового колективу у трудовому правi. 

8. Державнi органи як суб’єкти трудового права.  

 

Тема 8. Поняття, правове забезпечення та особливості 

трудових договорів 

План 

1. Поняття трудового договору (контракту), його сторони. 

2. Юридичні гарантії при прийнятті на роботу. 
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3. Зміст і форма трудового договору (контракту). 

4. Необхідні (основні) та факультативні умови трудового 

договору. 

5. Недійсність умов трудового договору. Правові наслідки. 

6. Види трудових договорів.  

7. Зміна умов трудового договору. 

 

Тема 9. Підстави припинення трудового договору, порядок 

звільнення та проведення розрахунку 

План 

1. Підстави і порядок припинення та розірвання трудового 

договору. 

2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

3. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника 

(роботодавця). 

3. Додаткові підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи власника (роботодавця) з окремими категоріями 

працівників за певних умов. 

4. Обмеження звільнення з ініціативи власника (роботодавця) 

деяких категорій працівників. 

5. Відсторонення від роботи. 

6. Вихідна допомога. Розмір та випадки її виплати. 

7. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку. 

Правові наслідки незаконного звільнення та відсторонення від 

роботи (посади). 

 

Тема 10. Правове регулювання робочого часу 

План 

1. Поняття робочого часу.  

2. Тривалість і види робочого часу (тижня). 

3.   Режим робочого часу, порядок його встановлення та облік. 

4. Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і 

неробочих днів. Тривалість роботи у нічний час. 

5. Правове регулювання відряджень та надурочних робіт. 

Чергування. 
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Тема 11. Правове регулювання часу відпочинку. Порядок 

надання та оплата відпусток 

План 

1. Поняття відпочинку та його види. 

2. Перерви протягом робочого дня і між робочими днями. 

Щотижневий відпочинок. 

3. Законодавство про вихідні, святкові й неробочі дні. 

4. Відпустка та її види.  

5. Щорічні відпустки, їх види і тривалість. 

6. Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку. Порядок 

надання щорічних відпусток. 

7. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творчі відпустки. 

8. Соціальні відпустки, їх види та порядок надання. 

9. Відпустки без збереження заробітної плати. 

10. Оплата відпусток. Право на грошову компенсацію за 

невикористану відпустку. 

 

Тема 12. Дисципліна праці. Стягнення та заохочення 

План 

1. Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення 

дисципліни праці. 

2. Обов’язки власника (роботодавця) та працівника щодо 

додержання дисципліни праці.  

3. Методи забезпечення трудової дисципліни. 

4. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

5. Поняття дисциплінарного проступку. Відмежування від інших 

правопорушень. 

6. Дисциплінарна відповідальність та її види. 

7. Види дисциплінарних стягнень, порядок їх застосування. 

8. Спеціальна дисциплінарна відповідальність деяких категорій 

працівників за законом, статутами і положеннями (суддів, 

працівників прокуратури, залізничного транспорту, державних 

службовців та ін.) 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА 

З метою повноцінної участі у навчальному процесі 

студенти повинні самостійно готуватися до аудиторних занять з 
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навчальної дисципліни «Господарське і трудове право» і добре 

уявляти собі основні види занять з цієї спеціальної дисципліни. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту 

лекції, потім почитати й законспектувати в зошиті з підготовки 

до практичних відповідний матеріал підручника та інших 

джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати 

прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово або вираз, 

обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього, 

студент ризикує сприйняти невірно значення слова або виразу, 

та як правило і всього тексту. Тут варто скористатися 

словниками, довідниками із юридичної термінології чи іншими 

джерелами. Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. 

Здобувачі вищої освіти можуть опановувати й інші джерела, у 

тому числі статті, що публікуються у сучасних юридичних 

виданнях. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Господарське і трудове право» – засвоїти в повному обсязі  

навчальну програму і сформувати самостійність як особистісну 

рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в 

умінні систематизувати, планувати та контролювати власну 

діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни -  

засвоєння, закріплення та систематизація відповідних 

теоретичних знань, а також їх застосування при виконанні 

практичних завдань. Самостійна робота студентів забезпечує їх 

підготовку до поточних аудиторних занять. 

До основних форм самостійної роботи студентів 

належать такі: 

• Вивчення лекцій та презентацій, різних літературних та 

законодавчих джерел; 

• вивчення окремих нормативних актів або питань, 

передбачених для самостійного опрацювання; 

• ефективна підготовка до практичних занять; 

• підготовка до різних форм  поточного контролю; 

• пошук та огляд джерел за заданою проблематикою; 

• написання реферату за поданою проблематикою; 

• 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, 

проаналізувати  відповідні  навчальні  літературні джерела, 

нормативно-правові акти. Студенти перевіряють рівень 

засвоєння знань самостійно, відповідаючи на питання для 

самоконтролю. 
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