Розширений план лекцій
з дисципліни «ТРУДОВЕ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО»
Лекційних годин – 16
Викладачі – проф. Марущак В.П., доц. Чістякова І.М., доц. Воробйова Г.В.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ПРАВА
Лекція 1. Поняття та джерела трудового права. Трудові правовідносини та їх
суб'єкти.
1. Поняття трудового права як галузі права, його предмет, методи, функції.
2. Джерела трудового права, їх види.
3. Поняття трудових правовідносин, їхній склад та зміст.
4. Умови та підстави виникнення трудових правовідносин.
5. Працівники як суб'єкти трудових правовідносин.
6. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин.
7. Організації та об'єднання роботодавців, трудові колективи, професійні спілки та
інші суб'єкти колективних трудових правовідносин.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
КОЛЕКТИВНИЙ ТА ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Лекція 2. Колективні договори та угоди. Загальна характеристика трудового
договору.
1. Поняття, значення, правові підстави та умови укладення колективного договору.
2. Сторони колективного договору, їх права та обов'язки.
3. Строк дії та зміст колективного договору.
4. Структура і порядок прийняття колективного договору.
5. Поняття та види колективних угод.
6. Поняття, сторони та зміст трудового договору.
7. Загальний порядок прийняття на роботу та особливості укладення окремих видів
трудових договорів.
8. Зміна умов та припинення трудового договору.
9. Порядок звільнення з роботи. Відсторонення працівника від роботи.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
РОБОЧИЙ ЧАС, ЧАС ВІДПОЧИНКУ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ЗА ТРУДОВИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ
Лекція 3. Робочий час. Час відпочинку. Заробітна плата.
1. Поняття робочого часу та його види.
2. Режим та облік робочого часу.
3. Поняття надурочних робіт та порядок їх застосування. Чергування.
4. Поняття та види часу відпочинку.
5. Поняття та види відпусток, порядок їх надання.
6. Поняття та правове регулювання заробітної плати.
7. Системи оплати праці та їх види.
8. Порядок виплати заробітної плати.
9. Гарантії та компенсації.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4
ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
Лекція 4. Дисципліна праці. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність в
трудовому праві.
1. Поняття дисципліни праці та засоби її забезпечення.
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
3. Основні методи забезпечення дисципліни праці.
4. Дисциплінарна відповідальність у трудових правовідносинах.
5. Види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування.
6. Поняття матеріальної відповідальності в трудовому праві.
7. Підстави і умови притягнення до матеріальної відповідальності.
8. Види матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі,
організації.
9. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА
Лекція 5. Поняття підприємницької діяльність та підприємницького права.
1. Визначення поняття підприємництва.
2. Ознаки підприємництва.
3. Види підприємницької діяльності.
4. Місце підприємницького права у системі права.
5. Законодавство про підприємництво.
6. Види норм підприємницького права.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Лекція 6. Правові форми участі держави в регулюванні підприємницької діяльності.
1. Поняття, основні напрями, мета та методи державного регулювання господарської
діяльності в Україні.
2. Основні засади державного контролю у сфері господарської діяльності.
3. Ціноутворення та регулювання цін.
4. Ліцензування господарської діяльності.
5. Законодавство, що регулює відносини у сфері захисту прав споживачів. Державний
захист споживачів.
6. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства
про захист економічної конкуренції.
7. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7
СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Лекція 7. Загальна характеристика суб'єктів підприємництва, легітимація та
припинення їхньої діяльності.
1. Поняття суб'єкта підприємництва, його ознаки та види.

2. Правове положення суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної
особи (фізичних осіб-підприємців).
3. Правове становище господарських товариств та підприємств.
4. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва.
5. Порядок і особливості державної реєстрації фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності та юридичних осіб.
6. Ліцензування та патентування певних видів підприємницької діяльності.
7. Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб'єктів підприємництва.
8. Особливості припинення підприємницької діяльності фізичних осіб.
9. Підстави та порядок ліквідації платоспроможних юридичних осіб.
10.
Банкрутство суб'єктів підприємництва.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8
ДОГОВОРИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Лекція 8. Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності.
1. Поняття та функції договору у підприємницькій діяльності.
2. Класифікація договорів у сфері підприємництва.
3. Порядок укладання, зміни і розірвання договорів у підприємницькій діяльності.
4. Зміст договору у сфері підприємництва.
5. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними.
6. Виконання та способи забезпечення виконання договірних зобов'язань.
7. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва.
8. Припинення договірних зобов'язань.
9. Загальна характеристика основних видів договорів у підприємницькій діяльності.

