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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям
підготовки, рівень вищої освіти

Мова викладання: українська

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
2021-2022

заочна форма
навчання
2021-2022

Галузь знань
08 Право
(шифр і назва)

Кількість кредитів – 5

Спеціальність

Вид дисципліни
Вибіркова

081 Право
Модулів – 1
Змістових модулів – 3
Загальна кількість годин –
150

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
здобувача – 6

Освітня програма
081 Право
(шифр і назва)

Рік підготовки:
3
Семестр
5-6
5-6
Лекції
8
16
Практичні, семінарські
12
34
Лабораторні

Рівень вищої освіти:
третій (освітньо-науковий)

Самостійна робота
100
130
Індивідуальні завдання:
0 год.
Вид контролю:
залік
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання працевлаштування в
Україні» є: поглиблення теоретичних знань щодо правового регулювання працевлаштування й
формування практичних навичок застосування отриманих знань для проведення власних наукових
досліджень.
Завданням дисципліни є: поглибити знання у сфері правового регулювання
працевлаштування, зокрема щодо поняття працевлаштування; розширити погляди на коло проблем
працевлаштування; сформувати та розвити у здобувачів уміння провадити наукові дослідження у
сфері у сфері правового регулювання різного кола правовідносин, що стосуються
працевлаштування; розвити та поглибити навички самостійної роботи, що уможливить безперервно
поглиблювати, поповнювати й оновлювати знання у сфері права і, як наслідок, здійснювати наукові
дослідження у сфері права; сприяти формуванню правничого світогляду, правосвідомості, правової
культури та правничого мислення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються
програмні компетентності:
ІК. Здатність розв’язувати комплексні наукові проблеми у галузі права, формувати концептуальні та
методологічні знання у сфері юридичної науки, впроваджувати і примножувати загальнолюдські правові
цінності, навчати правовим доктринам та принципам, на яких базується право, його тлумачення та
особливості застосування.
ЗК 1. Здатність до оригінального, незалежного, самостійного та критичного мислення.
ЗК 2. Здатність здійснювати ефективне управління науковим дослідженням.
ЗК 3. Здатність визначати світоглядні, методологічні та соціокультурні основи наукових досліджень.
ЗК 4. Здатність використовувати інформаційні технології для проведення та апробації дослідження.
ЗК 5. Здатність використовувати академічну українську та іноземну мови у дослідницькій та
педагогічній викладацькій діяльності.
ЗК 6. Здатність до викладання у закладах вищої освіти із застосуванням студентоцентрованих
методик навчання.
ЗК 7. Здатність дотримуватись академічної етики та академічної доброчесності.
ФК 1. Здатність аналізувати теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки.
ФК 2. Здатність визначати здобутки різних типів юридичних наукових шкіл та правових доктрин.
ФК 3. Здатність визначати та розв’язувати актуальні проблеми сучасної юридичної науки за
напрямом дослідження.
ФК 4. Здатність оцінювати та аналізувати правові явища та правовідносини на дослідницькому рівні.
ФК 5. Здатність виявляти проблеми правового регулювання суспільних відносин та пропонувати
шляхи їх вирішення.
ФК 6. Здатність визначати та оцінювати стан гармонізації законодавства Європейського Союзу та
України на дослідницькому рівні.
ФК 7. Здатність розуміти та впроваджувати у дослідницьку та педагогічну діяльність принцип
заборони дискримінації та забезпечення юридичної рівності.
ФК 8. Здатність виявляти та критично оцінювати наукові та законодавчі колізії, що не відповідають
реаліям правової дійсності.
ФК 9. Здатність добирати, аналізувати та систематизувати законодавство та правозастосовну
практику, що складає емпіричну основу дослідження.
ФК 10. Здатність до формування власної цілісної, логічної й обґрунтованої позиції щодо правової
проблеми, її відстоювання та захисту.

3. Передумови вивчення дисципліни
Проблеми правового регулювання приватних та публічних відносин.

4. Результати навчання за дисципліною
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких
програмових результатів навчання:
ПРН 1. Знати та розуміти основні юридичні школи, провідні класичні і сучасні доктрини, тенденції

подальшого розвитку юридичної науки.
ПРН 2. Знати нормативно-правові акти та юридичну практику за напрямом наукового дослідження.
ПРН 3. Знати методологію проведення наукового дослідження.
ПРН 4. Знати специфіку та методи професійної діяльності викладача закладу вищої освіти.
ПРН 5. Вміти визначити об’єкт і предмет досліджень, використовуючи гносеологічні та інші
методологічні підходи до розв’язання наукових проблем у галузі права.
ПРН 6. Вміти планувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне дослідження, яке має
наукову новизну, теоретичну і практичну цінність.
ПРН 7. Використовувати сучасні наукові, нормативно-правові та інші інформаційні джерела для
оцінки стану вивченості об’єкта досліджень і актуальності наукової проблеми.
ПРН 8. Визначати відповідність та взаємозв’язок національного законодавства й вітчизняної науки
до правових стандартів і академічної доктрини Європейського Союзу.
ПРН 9. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та результати
власних досліджень.
ПРН 10. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів власних досліджень
українською та іноземною мовами.
ПРН 12. Визначати свої права і обов’язки як громадянина України, члена громадянського суспільства
та наукового співтовариства.
ПРН 13. Діяти в академічному середовищі, дотримуючись принципів професійної етики та
академічної доброчесності.

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади працевлаштування
Тема 1. Теоретичні засади працевлаштування
Становлення та розвиток законодавчого врегулювання працевлаштування. Поняття
працевлаштування. Право на працевлаштування. Принципи правового регулювання
працевлаштування. Єдність та диференціація норм трудового права – основна засада правового
регулювання працевлаштування.
Змістовний модуль 2. Заходи щодо сприяння працевлаштування
Тема 2. Заходи щодо сприяння працевлаштування
Статус особи, що шукає роботу та статус безробітного: сутність правових конструкцій, які
запускають механізм сприяння працевлаштуванню. Професійна орієнтація. Професійне навчання.
Стажування.
Змістовний модуль 3. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на
забезпечення реалізації права на працю різними категоріями населення
Тема 3. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення
реалізації права на працю різними категоріями населення
Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права на
працю молоддю. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації
права на працю жінками. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення
реалізації права на працю особами з інвалідністю. Спеціальний комплекс правових заходів,
спрямованих на забезпечення реалізації права на працю особами похилого віку.

6. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
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Змістовий модуль 1. Теоретичні засади працевлаштування
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Теоретичні засади
працевлаштування
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модулем 1

4
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Змістовий модуль 2. Заходи щодо сприяння працевлаштування

Тема 2. Заходи
щодо сприяння
працевлаштування

48

6

12

30

46

2

4

40

Разом за
48
6
12
30
46
2
4
40
модулем 2
Змістовий модуль 3. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на

забезпечення реалізації права на працю різними категоріями населення
Тема 3.
Спеціальний
комплекс правових
заходів,
спрямованих на
забезпечення
реалізації права на
працю різними
категоріями
населення

54

6

12

36

58

4

4

50

Разом за
модулем 3

54

6

12

36

58

4

4

50

Всього

150

16

34

100

150

8

12

130

7. Самостійна робота
Опис завдання

Час
для
виконання
(год.)

1.

Підготовка доповіді на тему: «Тенденції

10

2.

Підготовка тез доповідей на студентськоаспірантському гуртку з трудового права
та права соціального забезпечення
(обрати сферу, що відповідає тематиці
власного наукового дослідження)

№ п/п

подальшого розвитку законодавства
щодо працевлаштування в Україні»
20

Критерії оцінювання

Виступ на практичному занятті.
Оцінюванню підлягає як висвітлення
питань обраної теми, так і ораторське
мистецтво доповідача.
Якість тез доповідей,
обґрунтованість висновків

Максимальна кількість балів – 30

Разом

8. Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті

Максимальна
кількість балів

Модуль3

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль2

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Вид діяльності здобувача

Максимальна
кількість балів за
одиницю

Модуль 1

Робота на практичному занятті
Виконання завдань
для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи
Р
а
з
о
м

3

6

18

30

1

10

7

1

6

6

1

18

6

5

15

1

20

1

7

100

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної співбесіди з тематики
модуля.
Максимальна кількість балів: 7 балів.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Залік
Форма проведення: усна.
Тривалість проведення: 2 години.
Максимальна кількість балів: 100 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним
мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної
дисципліни.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Становлення та розвиток законодавчого врегулювання працевлаштування.
2. Право на працю та його співвідношення зі свободою праці.
3. Поняття та зміст працевлаштування і напрями державної політики у цій сфері.
4. Право на працевлаштування.
5. Поняття та класифікація принципів правового регулювання працевлаштування.
6. Єдність та диференціація норм трудового права – основна засада правового регулювання
працевлаштування.
7. Добровільність вступу громадян у правовідносини з працевлаштування, як принцип
правового регулювання працевлаштування.
8. Здійснення працевлаштування спеціально уповноваженими органами, як принцип
правового регулювання працевлаштування.
9. Надання особливої підтримки особам, які потребують підвищеного соціального захисту
й не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, як принцип правового регулювання
працевлаштування.
10. Поєднання інтересів громадян, роботодавців і держави, як принцип правового
регулювання працевлаштування.
11. Правовідносини з працевлаштування.
12. Зміст правовідносин з працевлаштування.
13. Підстави виникнення, зміни й припинення правовідносин з працевлаштування.

14. Особливості правовідносин з працевлаштування.
15. Юридичні гарантії у сфері працевлаштування.
16. Міжнародно-правове регулювання відносин з працевлаштування.
17. Переваги й недоліки у сфері працевлаштування в Франції.
18. Переваги й недоліки у сфері працевлаштування в ФРН.
19. Переваги й недоліки у сфері працевлаштування в Іспанії.
20. Статус особи, що шукає роботу та статус безробітного: сутність правових конструкцій,
які запускають механізм сприяння працевлаштуванню.
21. Порядок реєстрації, перереєстрації безробітного та ведення обліку осіб, які шукають
роботу.
22. Проблеми щодо соціального захисту у разі настання безробіття.
23. Проблеми щодо відповідальності за невиконання законодавства про працевлаштування.
24. Професійна орієнтація.
25. Професійне навчання.
26. Стажування.
27. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права
на працю молоддю.
28. Тенденції подальшого розвитку правового регулювання реалізації права на працю
молоддю.
29. Європейська інтеграція у сфері реалізації права на працю молоддю.
30. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права
на працю жінками.
31. Тенденції подальшого розвитку правового регулювання реалізації права на працю
жінками.
32. Європейська інтеграція у сфері реалізації права на працю жінками.
33. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права
на працю особами з інвалідністю.
34. Тенденції подальшого розвитку правового регулювання реалізації права на працю
особами з інвалідністю.
35. Європейська інтеграція у сфері реалізації права на працю особами з інвалідністю.
36. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права
на працю особами похилого віку.
37. Тенденції подальшого розвитку правового регулювання реалізації права на працю
особами похилого віку.
38. Європейська інтеграція у сфері реалізації права на працю особами похилого віку.

Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою

A

90 – 100 балів

B

82 – 89 балів

C

74 – 81 балів

D

69 – 73 балів

E

60 – 68 балів

FX

35 – 59 балів

F

1 – 34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без
суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий
рівень балів знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за
умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань
(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни
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1. Навчальна програма «Правове регулювання працевлаштування в Україні»
2. Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання працевлаштування в
Україні»
3. Силабус навчальної дисципліни «Правове регулювання працевлаштування в Україні»
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URL: http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України
URL: http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України
URL: http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України)
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