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ВСТУП 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – полягає у формуванні у студентів 
системи знань щодо теоретичних, економічних, інституційних, правових та організаційних 
основ підприємницької діяльності, опануванні студентами основних інститутів трудового 
права, а також необхідних компетенцій і початкових практичних навичок, потрібних для 
організації ведення підприємництва відповідно до вимог регуляторної політики держави та 
застосування трудового законодавства.  

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької 

діяльності» базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення нормативних 
економічних, соціально-гуманітарних дисциплін відповідних галузей знань і спирається на 
знання, отримані з середньої школи за такими предметами, як Основи правознавства.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни 
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 
1. Основи підприємницької діяльності. Розкриваються економічна природа 

підприємництва, його зміст, функції, види та організаційно-правові форми, соціальні, етичні 
та культурні засади ведення сучасної підприємницької діяльності, виявляються особливості 
зовнішнього підприємницького середовища, досліджуються особливості планування 
підприємницької діяльності та важливість інноваційного підприємництва. 

Розкриваються особливості технології створення власної справи, державного 
регулювання підприємництва, основні напрями формування підприємницького капіталу та 
управління фінансами та оподаткування підприємницької діяльності, розглядається 
необхідність та важливість комерціалізації наукових розробок. Розглядаються існуючі 
проблеми і ризики вирішення завдань забезпечення ефективної підприємницької діяльності, 
аналізується економічна безпека підприємництва. 

2. Вибрані розділи трудового права. Розкриваються конституційні засади реалізації 
права на працю та основні її форми. Студенти вивчають норми права, які регламентують 
порядок укладання, зміни та припинення трудового договору як основної форми реалізації 
права на працю. Вивчаються правові засади встановлення та регулювання основних умов 
праці: робочого часу та часу відпочинку; нормування та оплати праці; охорони праці, 
дисципліни праці. Розкривається підстави та порядок притягнення працівника до юридичної 
відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх трудових обов’язків 
(дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність). Вивчаються правові основи 
захисту трудових прав в Україні. 

Навчальна дисципліна «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької 
діяльності» є обов’язковою дисципліною, що забезпечує отримання загальних 
компетентностей випускників Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, у тому числі спеціальності 106 «Географія». 

 
4. Завдання (навчальні цілі) – дисципліна «Вибрані розділи трудового права та основ 

підприємницької діяльності» спрямована на досягнення студентами наступних 
компетентностей: 

−  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК1), зокрема аналізувати та 
розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин, 
самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, 
пропонувати способи їх вирішення, визначати стратегічні пріоритети розвитку 
підприємництва, оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на розвиток 
підприємницької діяльності; 
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−  навички забезпечення безпечної діяльності (ЗК10), зокрема кваліфіковано 
застосовувати нормативно-правові акти в сфері регулювання підприємництва, вносити 
пропозиції щодо змін нормативно-правових актів в сфері підприємницької діяльності; 

−  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 (ЗК11), зокрема 
за рахунок формування уявлення про сутність, закономірності, принципи і функції 
підприємницької діяльності та основ організації найманої праці на підприємстві, особливості 
організаційно-правових форм та видів підприємницької діяльності, сучасні тенденції та 
проблеми підприємницької діяльності в Україні та у розвинутих країнах. 

 
5. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій оцінювання   

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 передумови виникнення підприєм-
ницької діяльності; ключові положення 
теорії трудового права; теоретико-
методологічні основи та практичні 
засади заснування підприємницької 
діяльності; соціальні, етичні та 
культурні засади ведення сучасної 
підприємницької діяльності; 

лекції, 
семінарські 
заняття,  

 самостійна 
робота 

  
  

виступи на 
семінарах, 
написання 

тематичних 
контрольних 
робіт, залік 

 

до 40% 
 

1.2 особливості різних організаційно-
правових форм і видів підприємництва 
та організації працевлаштування 
працівників; норми, які регламентують 
трудові правовідносини; основні 
напрями формування 
підприємницького капіталу та 
управління фінансами 
підприємницької діяльності; основні 
форми і методи впливу органів 
державної влади на розвиток  
підприємництва; суперечності та 
тенденції розвитку інноваційного 
підприємництва;  

1.3 класифікацію ризиків при здійсненні 
підприємницької діяльності; процес 
прийняття управлінських рішень у 
підприємництві; шляхи партнерства 
підприємців та держави у вирішенні 
соціально-економічних  проблем; 
технологію комерціалізації наукових 
розробок на підприємстві; 

2.1 використовувати чинну нормативну 
базу для започаткування та ведення 
бізнесу, організації найму працівників; 
проводити аналіз різних-бізнес ідей 
для створення власної справи;  

лекції,  
семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

виступи на 
семінарах, 
виконання 

самостійних 
завдань, написання 

до 35% 
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2.2 обирати та застосовувати норми 
трудового законодавства; визначати 
стратегічні пріоритети розвитку 
підприємництва; проводити 
розрахунки економічної ефективності 
бізнес-проектів; визначати економічну 
та соціальну ефективність 
підприємницької діяльності;  

 тематичних 
контрольних 
робіт, залік 

 

3.1 складати структурно-логічні схеми 
співвідношення правових категорій, 
зокрема категорій трудового права; 

семінарські 
заняття 

виконання 
самостійних 

завдань 
до 10% 

4.1 оцінювати вплив чинників зовнішнього 
середовища на розвиток 
підприємницької діяльності та 
обґрунтовувати комерціалізувати 
підприємницькі ідеї (розробки). 

семінарські 
заняття, 

самостійна 
робота 

 

виконання 
самостійних 
завдань, залік до 15% 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання   
Результати навчання дисципліни 

 (код)  
Програмні результати 
 навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 
теорії географії, а також світоглядних наук (Р01) 

+ + + + + + + 

 
 

7. Схема формування оцінки:  
 
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

виступів на семінарах, написання тематичних контрольних робіт, виконання 
самостійних завдань та складання заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 
належному рівні така:  

• результати навчання – 1.1-1.3 (знання) – до 40%; 
• результати навчання – 2.1-2.2 (вміння) – до 35%;  
• результати навчання – 3.1 (комунікація) – до 10%; 
• результати навчання – 4.1 (автономія та відповідальність) – до 15%. 

 
7.1. Форми оцінювання студентів 
У курсі передбачено 2 змістові частини. Заняття проводяться у формі лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна заліком. 
Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є 

сумою балів, що були отримані при оцінюванні підготовлених семінарських завдань, 
виконанні самостійних завдань та написанні тематичних контрольних робіт. 

Організація оцінювання: Робота на семінарських заняттях оцінюється по виконанню, 
відповідно до графіка проведення семінарських занять. Тематичні контрольні роботи 
проводяться у тестовій формі. 

Умови допуску до заліку: рекомендований мінімум для допуску до заліку – 36 балів. 
Для студентів, які набрали сумарно меншу від 36 балів (рекомендований мінімум) кількість, 
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обов’язковою умовою для отримання допуску до заліку є написання рефератів за питаннями 
пропущених чи недостатньо засвоєних тем. 

Підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в письмовому форматі. 
Максимальна кількість балів під час заліку – 40, мінімальна кількість балів, що додаються до 
семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на залік). 
          Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 
процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію 
наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 
7.2. Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 
    

 
Назва 

Кількість годин 
лекції семінарські 

заняття 
самостійна 

робота 
 Змістова частина 1. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
1. Cутність підприємництва. Підприємництво у 

сучасному ринковому середовищі 
2     5   

2. Організаційно-правові форми підприємництва 2 2  5  
3. Планування підприємницької діяльності 2  5 
4. Технологія створення власної справи 2 2 5 
5. Державне регулювання підприємництва 2   5  
6.  Комерціалізація підприємницьких ідей (розробок) 2 2 5 
 Змістова частина 2. ВИБРАНІ РОЗДІЛИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
7. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Види 

трудового договору 
2   

 
5 

8. Зміна та припинення трудового договору 2 2 5 
9. Правове регулювання робочого часу та часу 

відпочинку 
2   5 

10. Правове регулювання нормування та оплати праці 2 2 5 
11. Правове регулювання охорони праці 2  4 
12. Дисципліна праці, матеріальна відповідальність 

сторін трудового договору 
2 2  

 ВСЬОГО 24 12 54 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
лекції – 24 год.,  
семінарські заняття – 12 год.,  
самостійна робота – 54 год. 
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