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Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

1 2 3 Трудове право України Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: історія України, правознавство. 

Зміст дисципліни: Предмет, функції і метод правового регулювання 

трудового права України; Трудові правовідносини;Колективні трудові 

договори і угоди; Трудовий договір; Правове регулювання робочого часу. 

Правове регулювання часу відпочинку; Правове регулювання оплати праці; 

Внутрішній трудовий розпорядок; Дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність працівників; Трудові спори. Викладач: доц., канд. юрид. 

наук Дмитришин Ю.Л., доц. канд. .юрид. наук Копельців-Левицька Є.Д. 

Правознавства, 

соціології 

та політології 

2 2 3 Сімейне право України Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: правознавство; політологія; 

Зміст навчальної дисципліни: загальні засади правового регулювання 

сімейних відносин, поняття шлюбу; припинення шлюбу, недійсність 

шлюбу; особисті немайнові правовідносини подружжя;. режим окремого 

проживання; правовий режим майна подружжя; майнові правовідносини 

батьків та дітей; зобов’язання подружжя по утриманню; визначення 

походження дітей; особисті немайнові правовідносини батьків та дітей; 

усиновлення; опіка і піклування; договір патронату та інші форми 

влаштування дітей позбавлених батьківського піклування 

Викладач: доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька Є.Д. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 



3 2 3 Освітнє право України Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового 

контролю: екзамен. Основа для вивчення :  Правознавство. Політологія. 

Порівняльне правознавство.   Права людини 

Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет та методи освітнього 

права. Система освіти в Україні. Джерела освітнього права України. 

Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти. Запровадження в Україні 

положень Болонської декларації. Учасники освітніх правовідносин та їх 

правовий статус. Правові засади економічних відносин в освітній сфері. 

Правове положення ВНЗ. Право інтелектуальної власності у ВНЗ. Основи 

освітнього законодавства зарубіжних країн. 

Викладач: проф., д. соц .н. Щудло С.А. 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

4 2 3 Правознавство 

 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські заняття Форма 

підсумкового контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, 

політологія, соціологія. Зміст дисципліни: Основи теорії держави. Основи 

теорії права. Основи конституційного права України. Основи трудового 

права України. Основи сімейного права України. Основи цивільного і 

цивільно-процесуального права України. Основи кримінального права 

України. Основи екологічного і земельного права України. Викладач: доц. 

к. іст.н. Тиміш Л.І., доц., к.юрид.н. Проць О.Є., доц., к.юрид.н. Дмитришин 

Ю.Л. доц. к. юридич. н. Копельців-Левицька Є.Д. 

 

Правознавства, 

соціології та 

політології 

2 2 3 Основи підприємництва Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік. Основа для вивчення: -. Зміст дисципліни: Загальна 

характеристика підприємництва. Типологія підприємництва. Мале 

підприємництво в ринковій економіці. Технологія створення підприємства 

(власної справи). Формування підприємницького капіталу. Договірні 

взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві. Підприємницький 

успіх і культура бізнесу. Викладач: к.е.н. доцент Лапчук Я.С. 

Економіки та 

менеджменту 

 


