




1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

 

 
Найменування показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Мова викладання: Українська 
2020-2022 2020-2022 

 

 

 
Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
08 Право 

 

(шифр і назва) 

 

 

 
Вид дисципліни 

Обов’язкова 

 

Спеціальність 

081 Право 

Модулів – 1  
 

Освітня програма 
081 Право 

 

(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

3 3 

Лекції 

 

 

 
Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 
самостійної роботи 

здобувача – 12 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський)  

18 8 

Практичні, семінарські 

22 8 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80 104 

Індивідуальні завдання: 
0 год. 

Вид контролю: 

іспит іспит 

 

 
 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання працевлаштування молоді» є 

формування у майбутніх магістрів навичок побудови ефективної професійної кар’єри, знання правових 
механізмів працевлаштування молоді, зокрема, їх сучасних проявів, пов’язаних із розповсюдженням 

дистанційної роботи, позикової праці та інших гнучких моделей працевлаштування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання працевлаштування молоді» є: 
1. Дослідження основ працевлаштування, правових питань його організації та законодавчо-

нормативної бази в цій сфері; 

2. Ідентифікація проблем працевлаштування української молоді та визначення напрямків їх 
подолання; 

3. Розкриття специфіки професійної діяльності на різних етапах життєвого циклу працівника; 

4. Розкриття механізму самозайнятості як одного із шляхів працевлаштування молоді; 

5. Опанування базовими категоріями та інструментарієм пошуку роботи випускниками самостійно і 
через систему приватних і державних посередників; 

6. Формування умінь професійної презентації і особистісного самовизначення студентів, реалізації їх 

творчого потенціалу; 
7. Подолання психологічних і комунікативних бар'єрів під час прийому на роботу;  

8. Оволодіння практичними навичками щодо складання резюме, інтерв'ювання, співбесіди та 

проходження процедур тестування; 
9. Вивчення механізму правового регулювання працевлаштування молодих спеціалістів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до  освітньої програми формуються 

програмні компетентності: 

ІК. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.  
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну 
аргументацію. 

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та 

функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. 
СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти 

професійної незалежності та відповідальності правника. 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та 
характер оптимальних рішень з належною аргументацією. 

  

3. Передумови вивчення дисципліни 

 
Принципи та процедури судочинства в Україні, Верховенство права, Юридична 

аргументація, Проблеми кримінально-правової кваліфікації правопорушень. 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

 
У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 

програмових результатів навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та 

механізмів їх правового регулювання. 

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, 

принципами та професійними етичними стандартами. 

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи 
наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 
наводити переконливі аргументи. 



ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та 
використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. 

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних 

сферах професійної діяльності. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Концепції зайнятості та працевлаштування, їх правові форми. 

Тема 1.1. Поняття та сутність права на зайнятість в умовах ринкової економіки. 
Поняття та ознаки зайнятості. Зайнятість як діяльність громадян. Зайнятість як суспільні відносини. 

Економічно активне населення. Повна та неповна зайнятість. Раціональна зайнятість. Ефективна зайнятість. 

Вільно обрана зайнятість. Концепція гідної праці. Європейська концепція флексек’юриті. Співвідношення 

права на працю та права на зайнятість. Зміст права на працю. Зайнятість і безробіття. Причини безробіття за 
теорією Дж. М. Кейнса. Концепція «природного» безробіття М. Фрідмана. Безробіття як правова категорія. 

Добровільна незайнятість.  

Тема 1.2. Правові форми забезпечення зайнятості та працевлаштування. 
Юридичні гарантії реалізації права на зайнятість. Робота за трудовим договором. Публічна служба. 

Самозайнятість. Право на професійну орієнтацію. Право на професійне навчання. Право на вільне обрання 

місця застосування праці. Право на підтвердження результатів неформального професійного навчання. 
Право на доступ до інформації у сфері зайнятості населення. Підстави виникнення права на використання 

персональних даних. Право на соціальний захист у разі настання безробіття. Мета та основні завдання 

професійної орієнтації. Професійне навчання як засіб сприяння зайнятості населення. Учнівський договір. 

Професійне навчання зареєстрованих безробітних. Неформальне професійне навчання. Тимчасові громадські 
роботи. 

Тема 1.3. Атипові моделі працевлаштування. 

Особливості трудової діяльності в інформаційному суспільстві. Гнучкість – головна риса зайнятості в 
інформаційному суспільстві. Атипові форми зайнятості. Неповна зайнятість, вимушена неповна зайнятість, 

простій. Телеробота (дистанційна робота), її основні елементи. Особливості позикової праці. Поняття 

рекрутингу, аутсорсингу, аутстаффінгу. Відмінності позикової праці від інших інститутів трудового права. 

Модуль 2. Правові та організаційні інструменти працевлаштування молоді. 
Тема 2.1. Правові інструменти працевлаштування молоді. 

Правове регулювання в сфері працевлаштування випускників ЗВО. Державна політика у сфері 

працевлаштування молоді. Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Правові 
гарантії надання працездатній молоді першого робочого місця. Державні заходи сприяння зайнятості та 

підвищення рівня працевлаштування випускників ЗВО. Самостійна зайнятість як один із способів 

працевлаштування молоді. Інноваційні форми самозайнятості випускників ЗВО. 
Тема 2.2. Організаційні інструменти працевлаштування молоді. 

Стартовий етап пошуку роботи випускником ЗВО та цілепокладання. Джерела самостійного пошуку 

роботи випускниками ЗВО. Стратегії пошуку роботи випускниками ЗВО. Загальний алгоритм пошуку 

роботи через Інтернет. Категорії пошукових сайтів з питань працевлаштування та особливості їх 
використання.  Пошук роботи шляхом створення профілю у фахових соціальних мережах. Значення резюме 

у працевлаштуванні і загальні вимоги до його оформлення. Види резюме та особливості їх використання 

випускниками ЗВО. Ділове портфоліо випускника ЗВО: склад, структура та критерії формування. Види 
тестів при прийомі на роботу. Співбесіда як вирішальний етап працевлаштування. Оформлення трудових 

відносин між роботодавцем і працівником. 

Модуль 3. Працевлаштування випускників спеціальності «Право». 
Тема 3.1. Стан ринку юридичної праці в Україні. 

Проблематика зайнятості молоді і працевлаштування випускників ЗВО в юридичній професії. Провідні 

юридичні компанії України (Baker McKenzie, Asters, Sayenko Kharenko, Lexwell&Partners, DLA Piper Ukraine, 

Aequo, Arzinger, CMS, Kinstellar тощо). Провідні юридичні компанії регіону (AGTL Tax&Legal, Business 
Consulting Group, Delaros, Professional Consulting, Бізнес-Концепт тощо).  

Тема 3.2. Інструменти працевлаштування випускників спеціальності «Право». 

Вивчення випускником ринку юридичної праці. Інструменти SWOT-аналізу для вивчення 
випускником ринку юридичної праці. Вивчення вимог ринку юридичної праці. Співвідношення набутих 

компетентностей із вимогами до посади в юридичній фірми. Мотиваційний механізм працевлаштування в 

юридичній професії. Важливість розвитку soft skills для працевлаштування в юридичній професії. 

 

 

 



6. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Концепції зайнятості та працевлаштування, їх правові форми. 

Тема 1.1. 
Поняття та 

сутність права на 

зайнятість в 

умовах ринкової 
економіки. 

4 2 2    2 2     

Тема 1.2. 

Правові форми 
забезпечення 

зайнятості та 

працевлаштуван

ня. 

6 2 4    2  2    

Тема 1.3. 

Атипові моделі 

працевлаштуван
ня. 

34 2 2   30 44 2 2   40 

Разом за 

модулем 1 

44 6 8   30 48 4 4   40 

Модуль 2. Правові та організаційні інструменти працевлаштування молоді. 

Тема 2.1. 
Правові 
інструменти 
працевлаштуван
ня молоді 

6 4 2    2 2     

Тема 2.2. 
Організаційні 
інструменти 
працевлаштуван
ня молоді. 

26 2 4   20 36  2   34 

Разом за 

модулем 2 

32 6 6   20 38 2 2   34 

Модуль 3. Працевлаштування випускників спеціальності «Право». 

Тема 3.1. Стан 
ринку 
юридичної праці 
в Україні. 

4 2 2    2  2    

Тема 3.2. 
Інструменти 
працевлаштуван
ня випускників 
спеціальності 
«Право». 

40 4 6   30 42 2    40 

Разом за 

модулем 3 

44 6 8   30 44 2 2   40 

 

 

 

 

 



7. Самостійна робота 

 
 

№ п/п 

 

Опис завдання 

Час для 

виконання 

(год.) 

 

Критерії оцінювання 

1. 

Проходження курсу з неформальної 
освіти на платформі «Прометеус» 

Дистанційна робота для публічних 

службовців 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/c
ourse-v1:UNDP+WO101+2020_T2/about 

30 Надання сертифікату про 
проходження курсу неформальної 

освіти 

2. 

 Проходження курсу з неформальної 

освіти на платформі «Прометеус» 
Як знайти роботу своєї мрії 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/ra

botaua/WORK101/2016_T1/about  

20 Надання сертифікату про 

проходження курсу неформальної 
освіти 

3. 

Проходження курсу з неформальної 
освіти на платформі «ВУМ-онлайн» 

Побудова кар’єри 

https://vumonline.ua/course/career-building/ 

30 Надання сертифікату про 
проходження курсу неформальної 

освіти 

 Разом  Максимальна кількість балів - 22 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

 Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
 

 

 

 

Вид діяльності здобувача 
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Відвідування лекцій 6 3 0,5 3 1 3 0,5 

Відвідування семінарських занять        

Відвідування практичних занять 5 3 0,5 3 0,5 4 0,5 

Робота на семінарському занятті        

Робота на практичному занятті 22 3 7 3 8 4 7 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
18 1 6 1 6 1 6 

Виконання модульної роботи 9     1 9 

Р

а

з

о
м 

 

 
60 

 

 

      

Максимальна кількість балів 60 

 

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 
Тривалість проведення: 20 хвилин у межах практичного заняття у формі усної співбесіди з тематики 

модуля. 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNDP+WO101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNDP+WO101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/rabotaua/WORK101/2016_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/rabotaua/WORK101/2016_T1/about
https://vumonline.ua/course/career-building/


Максимальна кількість балів: 9 балів. 

 

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 

Іспит 

Форма проведення: усна.  
Тривалість проведення: 2 години. 

Максимальна кількість балів: 40 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 

 
Поняття та ознаки зайнятості.  

Концепція гідної праці. Європейська концепція флексек’юриті.  

Співвідношення права на працю та права на зайнятість.  

Зайнятість і безробіття.  

Причини безробіття за теорією Дж. М. Кейнса.  

Концепція «природного» безробіття М. Фрідмана.  

Безробіття як правова категорія. Добровільна незайнятість.  

Юридичні гарантії реалізації права на зайнятість.  

Робота за трудовим договором.  

Публічна служба.  

Самозайнятість.  

Право на професійну орієнтацію.  

Право на професійне навчання.  

Право на соціальний захист у разі настання безробіття.  

Мета та основні завдання професійної орієнтації.  

Професійне навчання як засіб сприяння зайнятості населення.  

Учнівський договір.  

Професійне навчання зареєстрованих безробітних.  

Неформальне професійне навчання.  

Тимчасові громадські роботи. 

Гнучкість – головна риса зайнятості в інформаційному суспільстві.  

Атипові форми зайнятості.  

Неповна зайнятість, вимушена неповна зайнятість, простій.  

Телеробота (дистанційна робота), її основні елементи. 

Особливості позикової праці.  

Поняття рекрутингу, аутсорсингу, аутстаффінгу.  

Правове регулювання в сфері працевлаштування випускників ЗВО.  

Державна політика у сфері працевлаштування молоді.  

Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні.  

Правові гарантії надання працездатній молоді першого робочого місця.  

Державні заходи сприяння зайнятості та підвищення рівня працевлаштування випускників 

ЗВО.  

Самостійна зайнятість як один із способів працевлаштування молоді.  

Інноваційні форми самозайнятості випускників ЗВО. 

Стартовий етап пошуку роботи випускником ЗВО та цілепокладання.  

Джерела самостійного пошуку роботи випускниками ЗВО.  

Стратегії пошуку роботи випускниками ЗВО.  

Загальний алгоритм пошуку роботи через Інтернет. 

Категорії пошукових сайтів з питань працевлаштування та особливості їх використання.  

Пошук роботи шляхом створення профілю у фахових соціальних мережах.  



Значення резюме у працевлаштуванні і загальні вимоги до його оформлення.  

Види резюме та особливості їх використання випускниками ЗВО.  

Ділове портфоліо випускника ЗВО: склад, структура та критерії формування.  

Види тестів при прийомі на роботу.  

Співбесіда як вирішальний етап працевлаштування.  

Оформлення трудових відносин між роботодавцем і працівником. 

Провідні юридичні компанії України.  

Провідні юридичні компанії регіону.  

Вивчення випускником ринку юридичної праці.  

Інструменти SWOT-аналізу для вивчення випускником ринку юридичної праці.  

Вивчення вимог ринку юридичної праці.  

Співвідношення набутих компетентностей із вимогами до посади в юридичній фірми. 

Мотиваційний механізм працевлаштування в юридичній професії.  

Важливість розвитку soft skills для працевлаштування в юридичній професії. 

 

 Шкала відповідності оцінок 

 
Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Методичне забезпечення 

Програма курсу «Правове регулювання працевлаштування молоді» 

Силабус курсу «Правове регулювання працевлаштування молоді» 
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