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Консультації 

Консультації проводяться за графіком індивідуальних занять зі 

студентами, який розміщено на інформаційному стенді кафедри та 

http://moodle.kntu.kr.ua/mod/forum/view.php?id=1610 Державне 

регулювання зайнятості  
Можливі консультації шляхом листування через електронну пошту 

 

1. Анотація до курсу 
Предметом навчальної дисципліни є зайнятість населення як поняття комплексне, 

взаємовідносини та їх наслідки між суб’єктами суспільно-корисної діяльності, методи 

впливу держави на регулювання зайнятості і запобігання розширенню безробіття й 

сприяння його скороченню. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1.Теоретичні основи державного регулювання зайнятості. 

2.Забезпечення та організація державного регулювання зайнятості. 

3. Глобалізація економіки і зайнятість населення. 

В системі соціально-трудових відносин зайнятість населення є найважливішим 

елементом і одним з головних макроекономічних показників. У будь-якій країні 

зайнятість - головна складова державної соціально-економічної політики. 

Функція управління зайнятістю покладається на державу. Вона передбачає вплив на 

попит і пропозицію праці через реалізацію: 

 державної системи мінімальних соціальних стандартів у сфері зайнятості; 

 аналізу і прогнозування стану ринку праці та його кон’юнктури; 

 розробки конкретних правових, економічних, організаційних і соціальних заходів на 

підставі здійсненого аналізу і прогнозу; 

 розроблених заходів; 

 моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці; 

 системного контролю за проведенням заходів.  

2. Мета та цілі курсу 
Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення магістрів комплексом знань, 

умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері 

зайнятості населення та методологічних підходів щодо використання теоретичних основ у 

державній політиці регулювання зайнятості. 
Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів сучасних теоретичних знань та 

практичних навичок у сфері зайнятості населення та розвиток компетентностей, важливих для 

забезпечення професіоналізму фахівців та їхньої конкурентоспроможності на сучасному 

ринку праці; розгляд держави, державного та недержавного управління, державної служби та 

недержавних організацій як позитивних цінностей та вищого досягнення розвитку 

демократичної, соціальної, правової держави, громадянського суспільства. слухачам необхідні 

уявлення і практичні навички з різних аспектів реалізації державного регулювання зайнятості 

економічними, правовими, адміністративно-організаційними методами. 

http://moodle.kntu.kr.ua/mod/forum/view.php?id=1610


3. Формат курсу 

Змішаний (blended) 

 

4. Результати навчання (компетентності) 
 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні:  

знати: 
-основні напрямки політики держави з питань праці та зайнятості;  

-сутність механізму саморегулювання та функціонування ринку праці як взаємопов‘язану 

дію його елементів: попиту, пропозиції, ціни, конкуренції, резервування праці, трудової 

мобільності;  

-стратегії розвитку та пріоритетні напрямки реформування ринку праці;  

-основні напрями діяльності відповідних установ з працевлаштування населення;  

-технології впливу на ринок праці;  

-зарубіжний досвід розв‘язання проблем ринку праці;  

-гнучкі форми зайнятості на ринку праці: зайнятість з нестандартними режимами 

робочого часу, нестандартними робочими місцями та організацією праці, нестандартними 

організаційними формами;  

-основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці;  

-нормативні положення, що забезпечують гарантії зайнятості (про державну службу 

зайнятості, організацію оплачуваних громадських робіт, про порядок реєстрації 

безробітних громадян і виплату допомоги по безробіттю;  

-сучасні умови ринкової трансформації економіки.  

вміти:  

-застосовувати набуті знання в практичні діяльності по реалізації державної політики 

регулювання ринку праці, зокрема зайнятості населення;  

-аналізувати структуру зайнятості населення та класифікувати безробітних за різними 

ознаками;  

-використовувати сучасне трудове законодавство на ринку праці;  

-аналізувати співвідношення попиту і пропозиції робочої сили і розробляти пропозиції 

щодо впливу на зміну цього співвідношення;  

-проводити профорієнтаційну роботу;  

-організаційно вирішувати питання щодо пошуку роботи для різних соціальних верств 

населення;  

-формувати навички щодо застосування інноваційних технологій у сфері зайнятості; 

-оволодівати способами відкритого професійного мислення.  

5. Організація курсу 
 

Обсяг навчальної дисципліни 

Види занять Загальна кількість годин 

лекції 14 

практичні заняття 14 

самостійна робота 62 

 

6. Ознаки курсу 
 

Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) 
Нормативний /  

вибірковий  

1 

051 «Економіка» 

Спеціалізація 

«Управління 

1 вибірковий 



персоналом» 

 

7. Політика курсу 
 

Університет – це організація, яка чітко дотримується усіх вимог законодавства, 

стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових 

норм. Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від 

їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і 

сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а 

також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та 

загальновизнаних принципах культури, моралі і етики. 

Студент старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок 

для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства. 

 

8. Схема курсу 

Тема 

Кількість год. 

лекції практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

Тема 1. Сутність і принципи державної політики 

зайнятості в Україні. Сучасне уявлення про 

зайнятість. 

1 1 8 

Тема 2. Ринок праці як сфера здійснення 

зайнятості. 
1 1 10 

Тема 3. Попит і пропозиція праці.  1 1 10 

Тема 4. Використання механізмів регулювання 

зайнятості в державній політиці. 
1 1 12 

Тема 5. Напрями боротьби з безробіттям. 1 1 12 

Тема 6. Правове забезпечення зайнятості 

населення. 
1 1 10 

Тема 7. Інформаційно-аналітичне і наукове 

забезпечення державного регулювання 

зайнятості. 

2 1 10 

Тема 8. Організація державного регулювання 

зайнятості 
2 1 10 

Тема 9. Органи державного регулювання 

зайнятості. Профспілки на ринку праці. 
1 2 10 

Тема 10. Глобалізація економіки і зайнятість 

населення 
2 2 12 

Тема 11. Особливості і проблеми зайнятості та 

безробіття в Україні 
1 1 10 

Всього за семестр 14 14 62 

9. Система оцінювання курсу 
Загальна система 

оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є 

уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається Положенням про 

організацію освітнього процесу в ЦНТ, затвердженим Вченою 

радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст 

розміщений на офіційному веб - сайті університету 

http://www.kntu.kr.ua/ 

http://www.kntu.kr.ua/


Вимоги до письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання  

студентами заочної форми навчання письмової контрольної роботи 

за індивідуальним варіантом відповідно до порядкового номера 

студента за списком в навчальних журналах академгрупи. 

Максимальна оцінка роботи – 30 балів. Завдання та вимоги до 

виконання контрольної містяться в Навчально-методичному 

комплексі викладача. 

Вимоги до самостійної 

роботи 

1. Поглиблене вивчення питань тем за методичними вказівками 
викладача. 

2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, 
запропонованої базової та допоміжної літературу з питань курсу. 

3. Самостійна підготовка до модульного контролю, тестів та заліку. 

У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що віднесені 

для самостійного опрацювання, студентам слід звернути особливу 

увагу на засвоєння зазначених ключових понять та термінів. 

Обов’язковим вважається ведення студентами робочого конспекту, 

який повинен містити розгорнутий або тезисний огляд питань, що 

віднесені для самостійного опрацювання, а також визначення 
ключових понять і термінів. 

У процесі вивчення курсу для поточного контролю самостійної 

роботи студентів денної форми навчання та якості засвоєння ними 

матеріалу викладач використовує проведення поточного тестування 
та модульного контролю. 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачає 

самостійне вивчення окремих питань тем за методичними 

вказівками викладача. Студент повинен опрацювати необхідний 

обсяг навчальної літератури та нормативно-правових актів. У ході 

засвоєння програми курсу, під час підготовки до заліку, студентам 

рекомендується звертатись до першоджерел (міжнародних 

нормативно-правових актів, Конституції України, законів, наказів, 

інструкцій міністерств та інших нормативно-правових документів) і 

до монографічної літератури, в якій висвітлено основні погляди на 

відповідні проблеми, наводяться та аналізуються нормативно-
правові акти. 

Практичні заняття Система оцінювання практичних занять визначена Положенням про 

організацію освітнього процесу в ЦНТУ, затвердженим Вченою 

радою, протокол № 2 від 30.10.2017 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою, протокол №6 від 26.02. 2018 р.) – текст 

розміщений на офіційному веб - сайті університету 
http://www.kntu.kr.ua/ 

Умови допуску до 

підсумкового контролю  
Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, 

умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

Положенням про рубіжний контроль успішності і сесійну 

атестацію студентів ЦНТУ, затвердженим Вченою радою, 

протокол № 3 від 27.11.2017 р. – текст розміщений на 

офіційному веб - сайті університету http://www.kntu.kr.ua/ 

10. Рекомендована література 
Основні законодавчі та нормативно-правові акти.  

1. Конституція України від 28.06.1998р.  

2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами //Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. 1997 №№11-12.  

3. 3акон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 року, (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243).  

http://www.kntu.kr.ua/
http://www.kntu.kr.ua/


4. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття" від 02.03.2000р  

5. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні від 05.02.1993 №2998.  

6. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 

21.03.1991р.  

7. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 року  

8. Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)‖ 

від 03.03.1998 року ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 34, ст.227 )  

9. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992р. ( Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1992, N 49, ст.668 )  

10. Основи законодавства України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" від 14.01.1998р.  

11. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності " від 23.09.1999р.  

12. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995р.  

13. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" 

від 05.10.2000р.  

14. Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності‖.  

15. Закон України "Про громадські об‘єднання" від 22.03.2012 р. //Відомості Верховної 

Ради. – 2013. – № 1. – Ст.1.  

16. Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996р.  

17. Положення про державну службу зайнятості. Затв. Пост. КМУ від 20.01.2015 року. 

18. Конвенція МОП 1978 року "Про регулювання питань праці: роль, функції та 

організація".  

19. Конвенція МОП 1976 року № 144 "Про тристоронні консультації для сприяння 

застосуванню міжнародних трудових норм".  

20. Конвенція МОП 1981 року № 154 "Про сприяння колективним переговорам". 94 

Основна література.  

1. Агабекян Р.Л. Современные теории зайнятости: учеб. Пособ. Для вузов 

/Р.Л.Агабекян, Г.Л.Авагян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -190 с.  

2. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч.посібник.- К.: Знання - 

Прес , 2002.- 213с. - (Вища освіта XXI століття).  

3. Буланов В.С.Современные проблемы занятости и безработицы: Учеб.пособие. - 

М.,1996  

4. Ганслі,Теренс,Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. -

К.; Основи, 1995.  

5. Горілий А.Г. Економіка ринків праці: Навч. посібник. — Тернопіль,1999,-156с.  

6. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник /[А.М.Колот, 

О.А.Грішнова, О.О.Герасименко та ін.]; за ред. А.М.Колота. – К.: КНЕУ, 2009. – 711 с.  

7. Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України 

(удосконалена) : науково-дослідна робота /Ю.М.Маршавін, Д.Ю.Маршавін, Л.Є.Ляміна, 

Л.М.Фокас. – К., 2010. – 485 с.  

8. Курс лекцій за функціональною складовою підвищення кваліфікації керівників і 
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