
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.  Код: ВЦЗП 1.2. 

2. Назва: Господарське і трудове право.  

3. Тип: вибірковий.. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Пасічнюк Василь 

Борисович, старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін. 

9. Результати навчання: 
- Знання передових концепцій, методів науково-дослідної та професійної діяльності в сфері 

гостинності; 

- Здатність здійснювати управління підприємством індустрії гостинності; 

- Демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень;  

- Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових 

підходів та методів прогнозування; 

- Нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінювання 

стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової політики;  

- Здатність визначати основні вимоги до побудови системи організаційних, соціальних, 

інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій в готельно-ресторанному бізнесі; 

- Здатність здійснювати управління підприємством індустрії гостинності. 

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Філософія, Історія та 

культура України. 

12. Зміст курсу: Поняття та методи господарського права як галузі права, науки та навчального 

курсу. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація. Договірне право, загальні 

положення. Антимонопольне регулювання господарської діяльності. Загальна характеристика 

форм прояву недобросовісної конкуренції; відповідальність за порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції. Теоретико-правові аспекти трудового законодавства України. 

Система трудового законодавства. Суб’єкти та принципи трудового права. Поняття, правове 

забезпечення та особливості трудових договорів.  Підстави припинення трудового договору, 

порядок звільнення та проведення розрахунку.  Правове регулювання робочого часу. Правове 

регулювання часу відпочинку. Порядок надання та оплата відпусток. Дисципліна праці. 

Стягнення та заохочення.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 

- Трудове право України: навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 

2017. – 173 с.  

- Величко Л.Ю. Сфера дії трудового права: погляд в історію та новітні виклики / 

Л.Ю. Величко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

Юридичні науки. – 2017. – Том 1. Випуск 1. – С. 122-125.  

- Гостюк О. Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий 

погляд на проблему // Підприємництво, господарство і право. – 2018. - № 7. – С. 92-

96.  

- Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бойко. - К.: Атіка, 

2007. - 712 с. 

- Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

  14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 год./2 год.  лекцій, 24 год./12 год. практичних занять, 72 год./106 год. самостійної роботи. 

Разом – 120 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Поточний контроль: тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри  

спеціальних юридичних дисциплін     проф. В.І. Кафарський  

 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 

1. Code: WCZP 1.2 (ВЦЗП 1.2).  

2. Name: Labor and economic law.  

3. Type:  selective. 

4. Level of higher education: І (bachelor's degree). 

5. Study year, when the discipline is offered: 2. 
6. Study semester, when the discipline is studied: 3. 
7. Number of established credits ECTS: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Vasyl Pasichnyuk, 

senior lecturer of the department of special legal disciplines. 

9. Learning outcomes: 

- Knowledge of advanced concepts, methods of research and professional activities in the field of 

hospitality; 

- Ability to manage the enterprise of the hospitality industry; 

- Demonstrate social responsibility for the results of strategic decisions; 

- Make decisions in complex and unpredictable conditions, which requires the use of new approaches 

and methods of forecasting; 

- Be responsible for the development of professional knowledge and practices, evaluation of strategic 

development of the team, the formation of effective personnel policy; 

- Ability to determine the basic requirements for building a system of organizational, social, 

infrastructural, technological and economic innovations in the hotel and restaurant business; 

- Ability to manage the enterprise of the hospitality industry. 

10. Forms organization of lessons: lectures, seminars using traditional and innovative teaching 

methods, modular control. 

11. Subjects what precede the study of this discipline: 

Philosophy, History and Culture of Ukraine. 

12. Course content: Concepts and methods of economic law as a branch of law, science and training 

course. Businesses: concepts, features and classification. Contract law, general provisions. 

Antitrust regulation of economic activity. General characteristics of forms of unfair competition; 

liability for violation of legislation on protection of economic competition. Theoretical and legal 

aspects of labor legislation of Ukraine. The system of labor legislation. Subjects and principles of 

labor law. The concept, legal support and features of employment contracts. Grounds for 

termination of the employment contract, the procedure for dismissal and settlement. Legal 

regulation of working hours. Legal regulation of rest time. The procedure for granting and paying 

for vacations. Work discipline. Collection and encouragement. 

13. Recommended educational publications: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Трудове право України: навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 

2017. – 173 с.  

- Величко Л.Ю. Сфера дії трудового права: погляд в історію та новітні виклики / 

Л.Ю. Величко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 

Юридичні науки. – 2017. – Том 1. Випуск 1. – С. 122-125.  

- Гостюк О. Право на працю як суб’єктивне право людини: теоретико-правовий 

погляд на проблему // Підприємництво, господарство і право. – 2018. - № 7. – С. 92-

96.  

- Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бойко. - К.: Атіка, 

2007. - 712 с. 

- Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours / 2 hours lectures, 24 hours / 12 hours practical classes, 72 hours / 106 hours 

independent work. Total – 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of 

business and role-playing games, individual and group research tasks, use of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale.   

Current control: testing, surveys. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

Head of Department 

special legal disciplines                                                                                      prof. V.Kafarsky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


