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1. Мета викладання дисципліни – формування у студентів системи 

теоретичних знань і практичних навичок із основ підприємницької діяльності та 

базових інститутів трудового права. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

немає. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна є органічним поєднанням юридичних і економічних знань, 

необхідних для формування загальних компетенцій у фахівців будь-якої галузі 

знань та включає два змістові модулі: 

1. Вибрані розділи трудового права формують у студента сукупність знань 

та навичок про: трудовий договір, його сутність, юридичне значення, 

відмежування від цивільно-правових договорів про надання послуг, 

зміну та припинення трудового договору ; дисципліну праці, 

дисциплінарну та матеріальну відповідальність; захист трудових прав 

2. Основи підприємницької діяльності формують у студентів 

неекономічних спеціальностей базові поняття про функціонування 

підприємницької діяльності; приділено увагу питанням планування, 

обліку, оподаткування і звітності; розглядає державне і технічне 

регулювання підприємницької діяльності, бізнес-середовище та його 

вплив на розвиток підприємництва. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
Дисципліна «Вибранні розділи трудового права і основ підприємницької 

діяльності» забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:  

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація; 4. автономність  

та відповідальність) 

 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток 

у підсум-

ковій 

оцінці з 

дисцип-

ліни Код Результат навчання 

1.1. Знати функції та принципи 

підприємницької діяльності, 

ключові положення теорії 

трудового права (система 

трудового законодавства; 

суб’єкти трудового права та 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Тести 4% 



трудових правовідносин; 

правовий статус суб’єктів 

трудового права; підстави та 

умови виникнення трудових 

правовідносин, підходи до 

розуміння основних 

категорій трудового права) 

1.2. Знати ключові напрями 

розвитку підприємницької 

діяльності 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Тести 4% 

1.3. Знати сутність, види 

підприємницької діяльності, 

особливості організації 

працевлаштування 

працівників 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Тести 4% 

1.4. Знати основні положення 

концепції підприємництва 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Тести 14% 

1.5. Знати принципи та 

інструменти державного 

регулювання 

підприємницької діяльності в 

Україні, складати 

структурно-логічні схеми 

співвідношення правових 

категорій, зокрема категорій 

трудового права 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Тести 14% 

2.1. Вміти чітко формулювати 

мету, завдання, інформаційне 

забезпечення 

підприємництва 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Усне 

опитування 

5% 

2.2. Вміти застосовувати на 

практиці різноманітні 

методи, критерії аналізу 

результатів підприємницької 

діяльності 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Участь в 

дискусії, бліц 

опитування 

5% 

2.3. Вміти виявляти і 

формулювати динамічні 

показники підприємницької 

діяльності  

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Тести 5% 

2.4. Вміти розробляти пропозиції 

щодо покращення 

підприємницької діяльності 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Індивідуальне 

завдання 

10% 

3.1. Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Індивідуальне 

завдання, 

5% 



висновків, а також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються 

презентація 

4.1 Прийняття рішень у 

складних і непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових підходів 

та прогнозування  

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Індивідуальне 

завдання, 

презентація 

10% 

4.2. Відповідальність за розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Індивідуальне 

завдання, 

презентація 

5% 

4.3 Здатність до подальшого 

навчання, яке значною мірою 

є автономним та самостійним 

Лекція, семінари, 

самостійна робота 

Індивідуальне 

завдання, 

презентація 

20% 

 Разом - - 100% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни  

із програмними результатами навчання 
Програмні результати 

навчання 
Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 4.3 
ПР01. Розуміти 

соціальні та економічні 

наслідки впровадження 

новітніх розробок у 

галузі біології у 

професійній діяльності. 

     + + +   +  + 

ПР07. Володіти 

прийомами самоосвіти 

і самовдосконалення. 

Уміти проектувати 

траєкторію 

професійного росту й 

особистого розвитку, 

застосовуючи набуті 

знання. 

+ +  + +   + + + +   

ПР23. Реалізувати свої 

права і обов’язки як 

члена суспільства. 

  +   +     +   

 

 

 



7. Схема формування оцінки: 

7. Схема формування оцінок 

Оцінювання роботи студентів включає поточний контроль і семестровий 

контроль у формі заліку. Максимальна сума балів, яку може набрати студент під 

час навчання – 100 балів, які умовно розподіляються 50/50 між блоком «Вибрані 

розділи трудового права» та «Основи підприємницької діяльності» 

Студент отримує залік за результатами виконання навчальної роботи в 

семестрі (за результатами поточного контролю), якщо студент отримав мінімум 

30 балів з кожного з цих блоків. 

 

7.1. Форми оцінювання студентів для блоку «Вибрані розділи 

трудового права» (макс. 50 балів / мінім. 30 балів) 

7.2. Форми оцінювання студентів для блоку «Основи 

підприємницької діяльності»: (макс. 50 балів / мінім. 30 балів) 

1. Усне опитування, дискусія (РН1; 2.1; 3.2) – 10 балів / 6 балів; 

2. Розв’язування задач (РН 1; 2.1-2.3; 3.1; 4) – 10 балів / 6 балів; 

3.Тестування (РН1; 2.1-2.3) – 20 балів / 12 балів; 

4. Модульна контрольна робота (РН 1;2.1-2.3;4) – 10 балів / 6 балів; 

- підсумкове оцінювання 

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмової контрольної роботи, яка 

оцінюється максимум у 20 балів та проводиться на одному з останніх семінарських 

занять з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни студенту виставляється за 

результатами роботи протягом семестру як сума балів, отриманих впродовж 

навчального семестру, включаючи бали, отримані за виконання самостійної роботи та 

підсумкової контрольної роботи. 

7.2 Організація оцінювання:  

Семестрове оцінювання таких видів робіт, як: дискусії, опитування, 

розв’язування задач, тестування, контрольні роботи здійснюються під час 

занять, які відбуваються за розкладом.  

Самостійна робота студента полягає в систематичному опрацюванні 

нормативно – законодавчих актів та звітів про оцінку суб’єктів 

господарювання. Засвоєний матеріал підлягає перевірці на кожному 

семінарському занятті у формі усного опитування. Крім того, результати 

самостійного опрацювання матеріалу перевіряються у вигляді короткої 

письмової роботи під час модульного тижня, яка оцінюється максимум у 10 

балів. 

* У випадку виникнення додаткових питань та складних ситуацій під час 

навчального процесу, їх вирішення здійснюється з посиланням на засади 

Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



ССТТРРУУККТТУУРРАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семіна-

ри 

 

Самості-
йна 

робота 

Змістовий модуль «Основи підприємницької діяльності» 

1. 
Тема 1. Економічна природа 

підприємництва та бізнес-середовища 
2 2 6 

2. 

Тема 2. Організаційно-правові засади 

підприємництва та організація власної 

справи 
2 2 8 

3. 
Тема 3. Облік, оподаткування та звітність у 

підприємницькій діяльності 
2 2 7 

4. 
Тема 4. Бізнес-планування та фінансове 

забезпечення підприємництва 
2 2 6 

 Контрольна робота   1 - 

 ВСЬОГО 20 18 48 

 

Загальний обсяг 84  год., в тому числі: 

Лекцій – 16 год. 

Семінари – 18 год. 

Самостійна робота – 48 год. 

Консультація – 2 год. 

 

 Тема 1. Поняття, сторони та зміст трудового 

договору. види трудового договору. 

Відмежування трудового договору від 

цивільно-правових угод про надання послуг 

2 2  6 

 Тема 2. Зміна умов трудового договору 2 2 5 
 Тема 3.  Припинення  трудового договору 2 2 5 
 Тема 4. Дисципліна праці. Юридична 

відповідальність сторін трудового договору 
2 2 5 

 Контрольна робота  1 - 
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