




 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок 

щодо кількісної оцінки соціально-економічних явищ і процесів в системі підприємницької 

діяльності, а також ознайомлення студентів з основними положеннями доктрини трудового права 

України, пізнання та опанування основних інститутів трудового права. Навчальна задача курсу 

полягає у вивченні організаційних та методичних засад ведення підприємницької діяльності та 

аналізу її результатів, формування у студентів практичних навичок застосування трудового 

законодавства та підвищення правової культури студентів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Опанування дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення 

нормативних соціально-гуманітарних дисциплін відповідних галузей знань як то «Вступ до 

університетських студій», «Менеджмент соціокультурної діяльності» та ін. і спирається на знання, 

отримані з середньої школи за таким предметом як «Основи правознавства». В свою чергу, знання 

з даної дисципліни сприяють успішному вивченню дисциплін «Менеджмент культурних проектів 

та виставково-експозиційні практики», «Авторські права та інтелектуальна власність», а також 

виконанню курсових робіт та кваліфікаційної роботи.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна є органічним поєднанням юридичних та економічних знань, необхідних для 

формування загальних компетенцій у фахівців будь-якої галузі знань та включає два змістовні 

модулі:  

1 «Вибрані розділи трудового права» формують у студента сукупність знань та навичок 

щодо конституційних засад реалізації права на працю, порядку укладання, зміни та припинення 

трудового договору, основні умови праці (робочий час, час, вільний від роботи, оплата праці, 

охорона праці), відповідальність в трудовому праві, захист трудових прав працівників. 

2 «Теоретичні та практичні основи підприємницької діяльності», в якому 

розглядаються визначення підприємництва та види підприємницької діяльності, інфраструктура 

бізнесу, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, установчі документи та 

порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, структура бізнес-плану та порядок його 

формування, оподаткування підприємницької діяльності, менеджмент та маркетинг у 

підприємницькій діяльності, основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, методи 

аналізу результатів фінансово-господарської діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: поняття, сторони та зміст трудового 

договору; порядок укладення та зміни трудового договору; правове регулювання робочого часу, 

часу, вільного від роботи, оплати, охорони праці; порядок припинення трудового договору; 

відповідальність в трудовому праві; загальні основи підприємництва, організаційно-правові форми 

суб’єктів бізнесу, порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, механізм створення 

власної справи, основи оподаткування підприємницької діяльності, менеджмент та маркетинг у 

підприємницькій діяльності, основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, аналіз 

результатів фінансово-господарської діяльності. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): сприяти формуванню інтегральної компетентності - 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної 

діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів 

культурології, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  
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ЗК 11. 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;  

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 

 

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 (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 Знати основи трудового права, 
підприємницької діяльності, 
організаційно-правові форми 
суб’єктів бізнесу 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

Виконання практичних 

вправ, розв’язання 

задач, контрольна 

робота 

20% 

1.2 Знати установчі документи,  
порядок реєстрації суб’єкта 
підприємницької діяльності та 
механізм створення власної 
справи 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

Виконання практичних 

вправ, розв’язання задач 

20% 

 Вміти:    

2.1 Вміти користуватися 
нормативно-правовою базою 
бухгалтерського обліку та 
оподаткування підприємств 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

Виконання практичних 

вправ, розв’язання 

задач, контрольна 

робота 

10% 

2.2 Вміти застосовувати аналітичні 

методи для аналізу результатів 

фінансово-господарської 

діяльності 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

 

Виконання практичних 

вправ, розв’язання задач 

10% 

 Комунікація    

3.1 Пояснювати та доносити до 

фахівців і клієнтів інформацію, 

щодо результатів аналітичного 

дослідження  

семінарське 

заняття 

 

Усне опитування, 

презентація 

10% 

3.2 Вести дискусію, аргументовано 

доводити до цільової аудиторії 

свої думки щодо аналітичного 

забезпечення управлінських 

рішень 

семінарське 

заняття 

 

Усне опитування,  

презентація 

10% 

 автономність та 

відповідальність:  

   

4.1 Працювати у складі проектної 

групи з розробки та реалізації 

аналітичного дослідження, 

нести відповідальність в межах 

своїх повноважень в групі 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Відеопрезентація, 

виконання практичних 

вправ 

10% 

4.2 Здатність до подальшого самостійна реферат, 10% 
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персонального навчання з 

високим рівнем автономності 

робота  відеопрезентація 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 

ПРН 1. Мати навички критичного мислення, викладати у 

зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх аргументацію. 

+ + + + +  +  

ПРН 15. Вільно спілкуватися з професійних питань усно та 
письмово державною та іноземними мовами з урахуванням мети 
спілкування та соціокультурних особливостей його контексту.  

+ +  + + +  + 

ПРН 16. Визначати, формулювати та аргументувати власну 

громадянську та професійну позицію щодо актуальних суспільних 

питань. 

+  + + +  +  

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

Оцінювання роботи студентів включає поточний контроль і семестровий контроль у формі 

заліку. Максимальна сума балів, які може набрати студент під час навчання – 100 балів, які 

умовно розподіляються 50/50 між частинами «Вибрані розділи трудового права» та «Теоретичні і 

практичні основи підприємницької діяльності». Мінімальна сума семестрового оцінювання – 

60 балів. 

Форми оцінювання студентів для частини «Вибрані розділи трудового права»: 

1. Усне опитування під час семінарських занять – 10 балів / 6 балів 

2. Вирішення ситуаційних задач – 10 балів / 6 балів 

3. Контрольна робота №1– 10 балів / 6 балів 

4. Виконання самостійної роботи (відеопрезентація)  – 20 балів / 12 балів 

Форми оцінювання студентів для частини «Теоретичні та практичні основи 

підприємницької діяльності»: 

1. Презентації - 10 балів/ 6 балів 

2. Виконання практичних вправ - 10 балів/ 6 балів 

3. Контрольна робота №2 - 10 балів / 6 балів  

4. Виконання самостійної роботи (реферат) - 20 балів/12 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з 

усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих за 

аудиторну (усні опитування, практичні вправи, презентації, вирішення ситуаційних задач) та 

самостійну роботу (реферат, відеопрезентація). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на  занятті студент має відпрацювати завдання  в письмовій формі. 

Підсумкові контрольні роботи в письмовій формі -   РН  1.1, 2.1- 12 / 20 балів   
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Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для 

одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми 

кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкових контрольних робіт 

(мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкові контрольні роботи  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Семестрове оцінювання таких видів робіт, як: виступи з обговорення теоретичних питань 

і презентацій, виконання практичних вправ, вирішення ситуаційних задач здійснюється під час 

практичних занять за розкладом, у визначеній в ньому аудиторії. 

Самостійні роботи (реферат, відеопрезентація) – упродовж семестру. 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота  Усні опитування 

 

 презентації 

«2» х 3 = 6 

 

«2» х 3 = 6 

«5» х 2 = 10 

 

«5» х 2 = 10 

Вирішення ситуаційних задач «2» х 3 = 6 «1» х 10= 10 

Виконання практичних вправ «2» х 3 = 6 «1» х 10= 10 

Самостійна робота Відеопрезентація «12» х 1 = 12 «20» х 1= 20 

Реферат  «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Контрольні 

роботи 

 
«6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Підсумкова 

оцінка  

дисципліни 

 60 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план занять 

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

ЧАСТИНА І. ВИБРАНІ РОЗДІЛИ ТРУДООВГО ПРАВА 

1 Поняття, сторони та зміст трудового договору.  2 1 2 

2 
Порядок укладення трудового договору. Зміна 

трудового договору. 
2 1 4 

3 
Правове регулювання робочого часу та часу, вільного 

від роботи  
2 2 4 

4 Правове регулювання оплати та нормування праці. 2 2 4 

5 
Правове регулювання охорони праці. Основи 

забезпечення комфортного виробничого середовища. 
2 2 6 

6 
Порядок припинення трудового договору. 

Відповідальність в трудовому праві. 
2 - 3 

 Контрольна робота №1 2   

ЧАСТИНА ІІ. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1. 
Тема 1. Загальні основи підприємництва. Організаційно-

правові форми суб’єктів бізнесу. 
2 - 2 

3. 
Тема 3. Установчі документи та порядок реєстрації 

суб’єкта підприємницької діяльності 
2 - 2 

4. Тема 4. Механізм створення власної справи 2 1 2 

5. Тема 5. Основи оподаткування підприємницької 

діяльності 
2 1 4 

6. Тема 6. Менеджмент та маркетинг у підприємницькій 

діяльності 
2 2 3 

7. Тема 7. Основи бухгалтерського обліку, фінансової 

звітності та управлінського аналізу 
1 1 4 

8. Тема 8. Аналіз результатів фінансово-господарської 

діяльності 
1 1 6 

 Контрольна робота №2 2   

 Усього годин 28 14 46 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год.  

Семінарські заняття– 14  год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота 46 год. 

 



 

9. Рекомендовані джерела: 

ОСНОВНІ 

1. Економіка підприємства: Навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та 

ін.; За ред. А. В. Шегди. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 335 с. 

2. Основи підприємництва: Навч. посіб./ З.С. Варналій. - К.: Знання-Прес, 2002. - 239 с. 

3. Білорус Т.В. Основи менеджменту: навч. посіб. / Т.В. Білорус. – К.: Атіка, 2009. – 160 с 

4. Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підручник /А.М. Єріна, З.О. Пальян. –  К: КНЕУ, 

2010. – 351 с. 
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