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1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Механізми регулювання праці 

та зайнятості» є формування у студентів теоретичних засад та набуття 

практичних навичок щодо механізмів регулювання ринку праці та зайнятості на 

макрорівні, регіональному та мікрорівні, які є необхідними для вільного 

володіння практикою дослідження закономірностей функціонування ринків 

праці та зайнятості. 
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Завданнями вивчення дисципліни є: набуття здобувачами освіти 

комплексних знань щодо механізмів регулювання праці та зайнятості населення; 

озброєння здобувачів знаннями про сучасний ринок праці та особливостей 

зайнятості в Україні; набуття навичок дослідницької діяльності у сфері праці та 

зайнятості. 

 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати  

 

загальні компетенції: 

 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами;  

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

ЗК10. Здатність удосконалювати й розвивати професійний та 

інтелектуальний  рівні в умовах становлення нової економіки; 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

 

спеціальні компетенції: 

 

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень; 

СК 2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною 

мовою; 

СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 

економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

СК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи 

та прийоми дослідження економічних соціальних процесів, адекватні 

встановленим потребам дослідження; 

СК 5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та 

людського розвитку; 

СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання; 

СК 8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально- економічні 

наслідки управлінських рішень; 



СК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 

виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК 10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем; 

СК 11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення; 

СК 12. Здатність здійснювати професійну та дослідницьку діяльність у 

сфері економіки праці та управління персоналом; 

СК 15. Здатність визначати економічні тренди (в умовах нової економіки) 

та стратегічні пріоритети розвитку економічних  систем в контексті  соціальної 

відповідальності та сталого розвитку суспільства. 

 

програмні результати навчання: 

 

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 

діяльності. 

ПРН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень. 

ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних 

завдань. 

ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та 

процесів. 

ПРН19. Здійснення професійної та дослідницької діяльності у сфері 

економіки праці та управління персоналом в умовах становлення нової 

економіки. 

 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 

процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 

академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

 

 

 

 



4. Програма навчальної дисципліни 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Завдання 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Сутність та методичні аспекти функціонування механізмів регулювання праці та 

зайнятості 

1 Тема 1. Теоретичні підходи до визначення 

сутності поняття праці та зайнятості. 

Основні поняття, мета і предмет курсу. 

Основні поняття, мета і предмет курсу.  

Співвідношення понять: праця, капітал, влада, 

зайнятість. Адміністративно-правовий вплив 

держави на регулювання трудових відносин 

Регулювання трудових відносин. Законодавство 

про працю. Науковий характер соціальної 

роботи у сфері зайнятості та її основні завдання. 

Засади та методи соціальної роботи у сфері 

зайнятості. 

14 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал 

Підготувати реферат на теми: 

1. Проблеми заробітної плати та 

вартості робочої сили в Україні 

2. Державне регулювання оплати 

праці: виклики та перспективи для 

України 

3. Державне управління сферою 

оплати праці  

2 Тема 2. Сучасні підходи до управління 

працею. Механізм регулювання оплати праці. 

Рівні, форми, типи та методи управління працею. 

Розвиток робочих місць та інноваційна політика. 

Поняття якості робочої сили та особливості її 

формування в системі освіти. Моделювання 

розвитку трудового потенціалу в механізмі 

формування соціально-трудових відносин та 

забезпечення продуктивної зайнятості. 

Державне, ринкове, колективно- договірне 

регулювання. Регулювання оплати праці на 

підприємствах.. 

10 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування. 

Підготувати реферат на теми: 

1. Розвиток робочих місць та інноваційна 

політика 

2. Правове регулювання сумісництва в 

Україні 

3. Правові сегменти як основа 

регулювання трудових відносин у 

підприємницькому середовищі 

3 Тема 3. Індивідуальна та сукупна пропозиція 

на ринку праці. 

Сутність та структура індивідуальної 

пропозиції. Пропозиція якості та інтенсивності 

праці. Освіта як важлива характеристика 

індивідуальної пропозиції праці. Людські 

ресурси як джерело сукупної пропозиції праці. 

Сутність сукупної пропозиції праці. Фактори, 

що впливають на пропозицію праці. 

Регулювання обсягу сукупної пропозиції праці. 

12 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування. 

Підготувати реферат на теми: 

1. Активна політика зайнятості та 

українські реалії 

2. Політика зайнятості: зарубіжний 

досвід 

3. Європейський досвід регулювання 

обсягу сукупної пропозиції праці 

4 Тема 4. Індивідуальний та сукупний попит на 

робочу силу. 

Сутність індивідуального попиту на працю. 

Крива індивідуального попиту на працю. 

Короткостроковий та довгостроковий 

індивідуальний попит на працю. Сукупний 

попит на ринку праці. Еластичність попиту. 

Фактор впливу на попит на ринку праці. Ефекти 

масштабу та заміщення. 

12 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування. 

Підготувати реферат на теми: 

1. Активна політика зайнятості та 

українські реалії 

2. Попит на працю в Україні. 

3. Попит на працю та Євроінтеграція. 

5 Тема 5. Гнучкий ринок праці. Механізми 

регулювання Прогнозування стану ринку 

праці. 

Поняття жорсткості та гнучкості ринку праці. 

Гнучкість витрат на робочу силу. Гнучкість 

форм зайнятості та використання робочого часу. 

Географічна та професійна мобільність робочої 

сили як елемент гнучкості ринку праці. 

Теоретичні основи аналізу ринку праці України. 

Інформаційне забезпечення аналізу та 

прогнозування стану ринку праці України. 

Структура та показники аналізу ринку праці 

України. Методи збору неофіційної інформації 

для дослідження ринку праці. Прогнозування 

стану ринку праці України. 

12 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування 

Підготувати реферат на теми: 

1. Ринок праці України в сучасних 

умовах 

2. Інформатизація сфери соціального 

забезпечення як необхідна компонента 

формування цифрової економіки 

3. Цифрова економіка і зайнятість 

4. Географічна та професійна мобільність 

робочої сили 

5. Витрати на робочу силу в Україні: 

сучасні реалії 



1 2 3 4 

6 Тема 6. Зайнятість як фундаментальна 

характеристика ринку праці та об’єкт 

державної політики. 

Поняття зайнятості населення. Основні функції 

зайнятості населення. Державна політика 

зайнятості як складова соціально-економічної 

політики. Соціально-демографічні групи у сфері 

зайнятості. Показники ефективної структури 

зайнятості населення. Форми зайнятості 

населення. 

12 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування 

Підготувати реферат на теми: 

1. Нестандартні форми зайнятості 

2. Глобальні тренди зайнятості 

3. Дистанційна зайнятість та мотивація 

4. Зайнятість в Україні в сучасних 

умовах 

Змістовий модуль № 2. Формування ринку праці та зайнятості: сучасні механізми регулювання 

7 Тема 7. Сучасні нетрадиційні форми 

зайнятості населення. Механізм 

регулювання поведінкових моделей 

суб’єктів ринку праці в новій економіці. 
Класифікація нетрадиційних форм зайнятості. 

Поняття нестандартної зайнятості. Дистанційна 

зайнятість, її переваги та недоліки. Запозичена 

праця. Аутсорсинг та аутстафінг персоналу. 

Гнучкі моделі робочого часу. Сутність моделі 

аморфного робочого часу. Переваги та недоліки 

застосування нетипових моделей робочого часу 

. 

12 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування. 

Підготувати реферат на теми: 

1. Зайнятість в Україні та Європі 

2. Праця та зайнятість як найважливіші 

фактори інклюзивного соціально-

економічного розвитку 

8 Тема 8. Державне регулювання зайнятості 

населення 

Основні цілі стратегії регулювання зайнятості. 

Інституціональна підтримка політики зайнятості 

та інституціональна гнучкість. Механізми 

державного регулювання зайнятості населення. 

Активна та пасивна політики зайнятості. 

12 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування 

Підготувати реферат на теми: 

1. Державна політика у сфері заробітної 

плати 

2. Забезпечення соціальних гарантій в 

умовах пандемії covid-19 в Україні 

3. Моделювання розвитку трудового 

потенціалу в механізмі формування 

соціально-трудових відносин та 

забезпечення продуктивної зайнятості 

9 Тема 9. Організація діяльності служби 

зайнятості.  

Мета, структура та основні функції державної 

служби зайнятості. Соціальні послуги, які надає 

служба зайнятості. Порядок реєстрації, 

перереєстрації безробітних та ведення обліку 

осіб, які шукають роботу. Підходяща робота. 

Організація громадських робіт. 

12 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування 

Підготувати реферат на теми: 

1. Безробіття в Україні та Європі. 

2. Сучасні проблеми безробіття в 

Україні. 

10 Тема 10. Механізм державного регулювання 

зайнятості населення та його складові. 

Формування механізму регулювання зайнятості 

населення. Економічна складова механізму 

регулювання зайнятості населення. Соціальний 

аспект регулювання зайнятості населення. 

Механізм забезпечення зайнятості 

неконкурентоспроможних категорій громадян 

України. Державне управління страхуванням у 

випадку безробіття. 

 

12 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування 

Підготувати реферат на теми: 

1. Механізми забезпечення зайнятості 

осіб з інвалідністю 

2. Механізми забезпечення зайнятості 

молоді 

3. Механізми забезпечення зайнятості 

осіб передпенсійного віку 

11 Тема 11. Наукове забезпечення державного 

регулювання зайнятості України. 

Механізми інформаційного забезпечення 

державного регулювання зайнятості. Вибіркові 

обстеження домогосподарств. Наукові установи 

України, які займаються проблемам и ринку 

праці та зайнятості. Форми державної 

статистичної звітності. Аналіз проблем ринку 

праці та зайнятості. Прогнозування зайнятості. 

10 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування 

Підготувати реферат на теми: 

1. Форми державної статистичної 

звітності в Україні та їх удосконалення. 

2. Аналіз проблем ринку праці та 

зайнятості: міжнародний досвід 

3. Прогнозування зайнятості молоді в 

Україні. 
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12 Тема 12. Глобалізація економіки та 

зайнятість населення. 

Сутність економічної глобалізації як 

об’єктивного процесу. Глобалізація та 

загострення міжнародної конкуренції. Вплив 

глобалізації на соціально-трудові відносини. 

Механізми міжнародного регулювання 

зайнятості. 

10 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування 

Підготувати реферат на теми: 

1. Глобалізація та зайнятість.  

2. Механізми міжнародного 

регулювання зайнятості та Україна. 

13 Тема 13.  Міжнародний досвід використання 

механізмів державного регулювання 

зайнятості. 

Механізм державного регулювання попиту та 

пропозиції робочої сили. Державні програми 

матеріальної підтримки безробітних. 

Особливості європейського ринку праці. 

Формування стратегії зайнятості в ЄС. Основні 

напрями державного регулювання зайнятості у 

Великій Британії. Державна система підготовки 

та перепідготовки кадрів у Швеції. Основні 

напрямки системи регулювання зайнятості у 

США. 

10 Самостійно опрацювати теоретичний 

матеріал Тестові завдання, презентації, 

поточне опитування 

Підготувати реферат на теми: 

1. Сучасні тенденції європейського 

ринку праці.  

2. Формування стратегії зайнятості в 

Польщі. 

3. Основні напрями державного 

регулювання зайнятості: зарубіжний 

досвід 

 

 Разом 150  

 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Форма підсумкового контролю: екзамен. Оцінку підсумкового 

семестрового контролю у формі екзамену становить сума балів за результатами 

поточного контролю, рубіжних контролів та балів, набраних здобувачем вищої 

освіти при складанні семестрового екзамену. 

Протягом семестру здобувач може отримати максимум 60 балів, в тому 

числі за перший рубіжний контроль – 30 балів, за другий рубіжний контроль – 

30 балів,  40 балів виносяться на іспит. Кількість балів, одержана здобувачем 

вищої освіти на екзамені, додається до результатів рубіжних контролів, що разом 

складає оцінку знань здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни за 100-

бальною шкалою та переводиться в оцінку за шкалою ЄКТС і національною 

шкалою (“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно”). 

По поточному контролю здобувач має можливість отримати бали за 

активність на лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки 

здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації 

індивідуальних завдань, вирішення кейсів, ситуаційних завдань, розрахункових 

задачі, участі в науково-практичних конференціях, підготовки публікацій.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, тестовий контроль. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D задовільно  



60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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