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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна “Правові проблеми зайнятості населення”

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів
з правознавства запроваджена з метою поглибленого вивчення прак-
тики правового регулювання зайнятості населення в Україні.

Мета навчальної дисципліні:
• реалізувати програму освітньо-професійної підготовки бака-

лаврів-правознавців;
• сформувати освічену, гармонічно розвинену особистість,

здатну до професійної мобільності, постійного поповнення правових
знань у зв’язку зі змінами у сфері трудового законодавства України;

• сформувати правничий світогляд, правосвідомість і правову
культуру особистості;

• сприяти розвитку юридичного мислення у студентів;
• навчити студентів застосовувати здобуті правові знання у

практичній діяльності.
Вимоги до професійних якостей, знань та умінь правознавців у

сфері правового регулювання зайнятості населення:
• орієнтуватися в системі законодавства України щодо зайня-

тості населення та працевлаштування;
• аналізувати зміст нормативних актів законодавства України

про зайнятість населення та роз’яснювати їх зміст іншим;
• застосовувати на практиці норми правових актів;
• користуватися джерелами права та тлумачити норми права

при вирішенні конкретних питань;
• складати й оформлювати документи з питань правовідносин у

сфері зайнятості та працевлаштування;
• добирати літературу, складати конспекти і тези виступів, ро-

бити доповіді з питань правовідносин у сфері зайнятості населення;
• логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово)

викладати правничий матеріал, використовуючи джерела права;
• користуватися правовою термінологією;
• застосовувати правові знання для обґрунтованого оцінюван-

ня юридичних фактів;
• керуватися у трудовій діяльності та поведінці правовими знан-

нями, брати участь у правовому вихованні населення.
Вивчення навчальної дисципліни “Правові проблеми зайнятості на-

селення” базується на знаннях теорії держави та права, конституційного
права України, адміністративного та кримінального права України, тру-
дового, цивільного та цивільного процесуального права України.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ПРАВОВІ  ПРОБЛЕМИ  ЗАЙНЯТОСТІ
Н А С Е Л Е Н Н Я ”

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРАВОВІ  ПРОБЛЕМИ  ЗАЙНЯТОСТІ
Н А С Е Л Е Н Н Я ”

Тема 1. Державна політика у сфері зайнятості
та регулювання ринку праці в Україні

Основні принципи державної політики у сфері зайнятості насе-
лення в Україні. Розвиток ринку праці та зайнятість населення.

Нерегламентована зайнятість. Обсяги вимушеної неповної зай-
нятості. Стан прихованого безробіття. Рівень зареєстрованого без-
робіття серед працездатного населення працездатного віку. Чи-

№ 
пор.  

Назва теми 

1 Державна політика у сфері зайнятості та регулювання ринку  
праці в Україні 

2 Міжнародні стандарти у сфері зайнятості та працевлаштування. 
Законодавство України про зайнятість населення 

3 Зайнятість населення в умовах ринкових відносин в Україні 
4 Професійна орієнтація населення в Україні 
5 Організація професійної підготовки, підвищення кваліфікації  

та перепідготовки персоналу і незайнятого населення в Україні 
6 Правове регулювання розподілу, перерозподілу  

та використання трудового потенціалу в Україні 
7 Соціальна політика у сфері зайнятості населення в Україні 
8 Правовий статус безробітного. Соціальне страхування грома-

дян на випадок безробіття 
9 Контроль за дотриманням законодавства про зайнятість  

населення в Україні і відповідальність за його порушення  
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сельність незайнятих громадян. Тривалість періоду безробіття. Інфор-
маційно-довідкова система ринку праці.

Політика ринку праці: збалансування попиту і пропозиції робо-
чої сили, запобігання масовому безробіттю, створення нових і підви-
щення ефективності наявних робочих місць, забезпечення раціональ-
ної структури зайнятості населення, удосконалення системи навчан-
ня, перенавчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів,
зростання мобільності трудових ресурсів; заходи щодо структурної
перебудови економіки, стимулювання збільшення обсягів виробниц-
тва за допомогою зменшення податкового тиску на виробника, оздо-
ровлення фінансового стану підприємств, підтримки інвестиційних
програм та заохочення інвестицій.

Література [1–9; 17; 35; 37–39; 41]

Тема 2. Міжнародні стандарти у сфері зайнятості
та працевлаштування. Законодавство
України про зайнятість населення

Міжнародні стандарти у сфері зайнятості та працевлаштування.
Конвенції Міжнародної організації праці. Конвенція про безробіт-
тя. Конвенція про платні бюро найму. Конвенція про допомогу осо-
бам, які є безробітними з незалежних від них обставин. Конвенція
про організацію служби зайнятості. Конвенція про політику в га-
лузі зайнятості. Конвенція про сприяння зайнятості та захист від
безробіття. Конвенція про приватні агентства зайнятості.

Законодавство України про зайнятість населення та працевлаш-
тування. Тенденції вдосконалення нормативно-правової бази право-
вого регулювання зайнятості населення та працевлаштування в
Україні.

Література [1–9; 23; 33; 43]

Тема 3. Зайнятість населення в умовах ринкових
відносин в Україні

Основні напрями розвитку трудового потенціалу у сфері зайня-
тості населення. Поняття зайнятості.

Види зайнятості. Повна зайнятість. Неповна зайнятість. Непов-
ний робочий час. Застосування гнучких графіків роботи. Сумісниц-
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тво. Вахтовий метод організації праці. Тимчасова зайнятість. На-
домна праця. Правові питання зайнятості частково безробітних.
Юридичні гарантії самозайнятості громадян.

Галузева та територіальна структура зайнятості. Державна і те-
риторіальні програми зайнятості населення. Основні напрями дер-
жавної політики розвитку трудового потенціалу на регіональному
рівні.

Система управління трудовим потенціалом. Сутність і механізм
управління трудовим потенціалом. Органи управління трудовим
потенціалом. Методи управління трудовим потенціалом.

Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної
політики зайнятості.

Участь професійних спілок у здійсненні заходів із сприяння
зайнятості населення.

Державний фонд сприяння зайнятості населення.

Література [1–9; 18; 41; 42]

Тема 4. Професійна орієнтація населення в Україні

Поняття, функції та форми професійної орієнтації населення.
Професійна інформація та навчання. Професійна консультація.
Професійний добір персоналу. Професійний відбір персоналу. Про-
фесійна адаптація.

Управління професійною орієнтацією. Основні напрями профе-
сійної орієнтації населення в Україні.

Література [1–9; 36; 45]

Тема 5. Організація професійної підготовки,
підвищення кваліфікації та перепідготовки
персоналу і незайнятого населення в Україні

Стратегія політики зайнятості в Україні. Підвищення рівня ква-
ліфікації та конкурентоспроможності трудового потенціалу в Ук-
раїні. Виконання довгострокових програм державної політики зай-
нятості, спрямованих на розвиток людини в новому постіндустрі-
альному суспільстві: поліпшення перспективи зайнятості, збільшен-
ня інвестицій у професійну підготовку, реалізація програми безпе-
рервного навчання, підвищення мобільності населення, організація

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


7

системи інформації про вільні місця, стимулювання створення но-
вих робочих місць на основі малих і середніх підприємств, самозай-
нятість населення.

Значення кваліфікації персоналу в сучасних умовах.
Професійна підготовка робочих кадрів. Професійне навчання на

виробництві. Підготовка робочих кадрів у загальноосвітніх школах,
професійно-технічних навчальних закладах. Шляхи удосконалення
підготовки робочих кадрів. Економічна ефективність підготовки
кваліфікованих робочих кадрів.

Форми підготовки спеціалістів. Підвищення кваліфікації спе-
ціалістів. Професійно-кваліфікаційне просування працівників на
підприємстві. Правове регулювання атестації персоналу. Робота з
молодими спеціалістами.

Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян
в Україні.

Література [1–9; 26; 27; 40; 44]

Тема 6. Правове регулювання розподілу,
перерозподілу та використання трудового
потенціалу в Україні

Поняття трудового потенціалу та населення. Види розподілу
трудового потенціалу України. Система органів працевлаштуван-
ня. Організаційно-правові засади діяльності державної служби зай-
нятості. Обов’язки і права державної служби зайнятості.

Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян,
які шукають роботу, і безробітних. Порядок виплати допомоги по
безробіттю. Порядок та умови подання матеріальної допомоги в
період професійної підготовки та перепідготовки.

Порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і устано-
вах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують
соціального захисту.

Працевлаштування окремих категорій громадян. Економічна і
соціальна ефективність організації працевлаштування.

Сприяння зайнятості випускників загальноосвітніх шкіл, профе-
сійних училищ, вищих і середніх навчальних закладів. Працевлаш-
тування молоді.

Працевлаштування інвалідів та осіб, звільнених з місць позбав-
лення волі.
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Організація соціальної адаптації військовослужбовців, звільне-
них у запас або відставку.

Порядок та умови здійснення організованого набору працівників.
Добровільне переселення громадян і членів їх сімей. Території пріо-
ритетного розвитку.

Організація та здійснення оплачуваних громадських робіт. По-
рядок організації сезонних робіт. Студентські загони.

Використання трудового потенціалу. Показники використання
трудового потенціалу. Підвищення технічної оснащеності праці.
Скорочення ручної праці. Впровадження наукової організації праці.
Нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць. Ви-
вільнення персоналу. Відносне та абсолютне вивільнення персона-
лу. Форми та чинники вивільнення персоналу. Плинність персона-
лу. Контроль за використанням трудового потенціалу.

Організаційно-правові питання експорту трудового потенціалу Ук-
раїни. Право громадян на професійну діяльність за кордоном. Пра-
цевлаштування в Україні іноземних осіб та осіб без громадянства.

Література [1–9; 20; 22; 28; 34]

Тема 7. Соціальна політика у сфері зайнятості
населення в Україні

Право громадян на соціальний захист у сфері зайнятості.
Основні завдання державної політики у сфері зайнятості насе-

лення та регулювання ринку праці.

Література [1–9; 19; 21; 31]

Тема 8. Правовий статус безробітного.
Соціальне страхування громадян
на випадок безробіття

Соціальне страхування громадян на випадок безробіття. Право-
вий статус безробітного. Поняття безробітного.

Компенсації та гарантії у разі втрати роботи. Види компенсацій.
Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку зі
змінами в організації виробництва і праці.

Розмір матеріальної допомоги в період професійної підготовки
та перепідготовки. Розміри та умови виплати допомоги по безробіт-
тю громадянам, зареєстрованим на загальних підставах.
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Припинення та відкладення виплати допомоги по безробіттю і мате-
ріальної допомоги по безробіттю. Матеріальна допомога по безробіттю.

Порядок надання безвідсоткової позики безробітним для зайнят-
тя підприємницькою діяльністю.

Література [1–9; 24; 25; 29; 30; 32]

Тема 9. Контроль за дотриманням законодавства
про зайнятість населення в Україні
і відповідальність за його порушення

Органи, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства
про зайнятість населення в Україні: місцеві державні адміністрації,
виконавчі органи відповідних рад, державні органи, інспекції служ-
би зайнятості, профспілкові об’єднання, їх повноваження.

Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість
населення.

Література [1–9; 23; 31]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

При написанні контрольної роботи необхідно використовувати
законодавство України про зайнятість населення, міжнародні пра-
вові акти, трудові кодекси зарубіжних країн, підручники, публікації
в наукових виданнях та іншу рекомендовану літературу.

Варіант контрольної роботи студент визначає за першою літе-
рою свого прізвища (див. таблицю).

Зміна варіанта контрольної роботи не дозволяється.

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 
А, Б, В, Г 1 
Д, Е, Ж, З 2 

І, Ї, Й, К, Л, М 3 
Н, О, П, Р 4 
С, Т, У, Ф 5 
Х, Ц, Ч, Ш 6 
Щ, Є, Ю, Я 7 
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

Варіант 1
1. У чому полягає сутність соціальної політики держави у сфері

зайнятості населення?
2. Які форми працевлаштування в Україні?
3. Які проблеми правового регулювання зайнятості молоді?
4. Як здійснюється соціальне страхування на випадок безробіт-

тя?
5. Чи мала право служба зайнятості відмовитися зареєструвати

гр. Савченка в центрі зайнятості, мотивуючи тим, що він не
має довідки про середню заробітну плату? Який порядок реє-
страції в службі зайнятості?

Варіант 2
1. Як здійснюється формування ринку праці?
2. Які проблеми правового регулювання працевлаштування гро-

мадян?
3. Чи можна вважати, що обов’язкове працевлаштування жінок,

які перебували у відпустці по догляду за дитиною до досяг-
нення нею віку трьох років, покладається на центр зайня-
тості за місцем їхнього проживання, який у визначений зако-
нодавством термін було попереджено про вивільнення пра-
цівників через ліквідацію підприємства?

4. Чи може підприємець бути визнаний безробітним, якщо він
не має доходів від підприємницької діяльності?

Варіант 3
1. Які міжнародні стандарти у сфері зайнятості населення?
2. Які форми працевлаштування в Україні?
3. Чи має право на створення додаткових дотаційних робочих

місць бюджетна організація, якщо відсутні вакансії в штатно-
му розписі і власні кошти? Якщо має право, то за рахунок
яких коштів має бути виплачено заробітну плату, котру після
надання центру зайнятості відповідних документів буде
відшкодовано?

4. Чи належать до категорії зайнятих громадяни, які займають-
ся промислом?
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Варіант 4
1. Яка роль служби зайнятості в регулюванні ринку праці?
2. Які передбачені соціальні виплати для безробітних та членів

їх сімей?
3. Платник єдиного податку — юридична особа має намір залу-

чити до роботи на підприємстві на договірній основі громадян,
зареєстрованих у державній службі зайнятості як таких, що
шукають роботу, готових і здатних приступити до придатної
роботи, для тимчасової роботи на строк до двох місяців.

Іншій платник єдиного податку — юридична особа має
можливість залучити до роботи на підприємстві працівників
за сумісництвом на 0,5 ставки, які працюють на інших підпри-
ємствах на повну ставку. Чи потрібно включати таких праів-
ників до середньооблікової чисельності працівників за рік?

4. Чи можна вважати зайнятим члена колективного сільсько-
господарського кооперативу? Відповідь аргументуйте.

Варіант 5
1. Охарактеризувати конвенції та рекомендації Міжнародної

організації праці у сфері зайнятості.
2. У чому полягає розмежування правового регулювання зако-

нодавства про працю та законодавства про зайнятість?
3. Як здійснюється правове забезпечення нетрадиційних форм

зайнятості населення України?
4. Чи можуть бути визнані безробітними іноземні громадяни?

Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на норми права.

Варіант 6
1. Як здійснюється правове регулювання експорту робочої сили?
2. Які юридичні гарантії самозайнятості громадян України?
3. Які державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Ук-

раїні?
4.  Чи обкладаються прибутковим податком допомога по безро-

біттю та доходи, одержані за виконання громадських робіт?

Варіант 7
1. Який документ мають подати до державної служби зайнятості з

лікарні в разі хвороби (листок непрацездатності чи довідку)?
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2. Як здійснюється правове регулювання зайнятості частково
безробітних?

3. Поняття безробітного та його правовий статус.
4. Які наслідки виникають у разі відмови підприємства прий-

няти на роботу громадянина, який направляється на роботу
службою зайнятості?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Основні принципи державної політики зайнятості населення
в Україні.

2. Міжнародні стандарти у сфері зайнятості та працевлашту-
вання.

3. Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) про безро-
біття.

4. Конвенція МОП про платні бюро найму. Конвенція про до-
помогу особам, які є безробітними з незалежних від них об-
ставин.

5. Конвенція МОП про організацію служби зайнятості.
6. Конвенція МОП про політику в галузі зайнятості.
7. Конвенція МОП про сприяння зайнятості та захист від без-

робіття.
8. Конвенція МОП про приватні агентства зайнятості.
9. Законодавство України про зайнятість населення та праце-

влаштування.
10. Проблеми удосконалення нормативно-правової бази право-

вого регулювання зайнятості населення та працевлаштуван-
ня в Україні.

11. Види зайнятості.
12. Юридичні гарантії самозайнятості громадян.
13. Галузева та територіальна структура зайнятості.
14. Участь підприємств, установ і організацій у реалізації дер-

жавної політики зайнятості.
15. Участь професійних спілок у здійсненні заходів щодо спри-

яння зайнятості населення.
16. Державний фонд сприяння зайнятості населення.
17. Поняття, функції та форми професійної орієнтації населення.
18. Професійна інформація та навчання.
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19. Професійна консультація.
20. Професійний добір персоналу. Професійний відбір персона-

лу. Професійна адаптація.
21. Управління професійною орієнтацією.
22. Основні напрями професійної орієнтації населення в Україні.
23. Підвищення рівня кваліфікації та конкурентоспроможності

трудового потенціалу в Україні.
24. Значення кваліфікації персоналу в сучасних умовах.
25. Професійна підготовка робочих кадрів.
26. Професійне навчання на виробництві.
27. Підготовка робочих кадрів у загальноосвітніх школах, про-

фесійно-технічних навчальних закладах.
28. Напрями удосконалення підготовки робочих кадрів.
29. Форми підготовки спеціалістів.
30. Підвищення кваліфікації спеціалістів.
31. Професійно-кваліфікаційне просування працівників на

підприємстві.
32. Правове регулювання атестації персоналу.
33. Робота з молодими спеціалістами.
34. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих грома-

дян в Україні.
35. Система органів працевлаштування.
36. Організаційно-правові засади діяльності державної служби

зайнятості. Обов’язки і права державної служби зайнятості.
37. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку грома-

дян, які шукають роботу, і безробітних.
38. Порядок виплати допомоги по безробіттю.
39. Порядок та умови надання матеріальної допомоги в період

професійної підготовки та перепідготовки.
40. Порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і ус-

тановах робочих місць для працевлаштування громадян, які
потребують соціального захисту.

41. Працевлаштування окремих категорій громадян. Економічна
і соціальна ефективність організації працевлаштування.

42. Сприяння зайнятості випускників загальноосвітніх шкіл, про-
фесійних училищ, вищих та середніх навчальних закладів.
Працевлаштування молоді.

43. Працевлаштування інвалідів, осіб, звільнених з місць позбав-
лення волі.
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44. Організація соціальної адаптації військовослужбовців, звільне-
них у запас або відставку.

45. Порядок та умови здійснення організованого набору праців-
ників. Добровільне переселення громадян і членів їх сімей.
Території пріоритетного розвитку.

46. Організація та здійснення оплачуваних громадських робіт.
Порядок організації сезонних робіт. Студентські загони.

47. Використання трудового потенціалу. Показники використання
трудового потенціалу. Підвищення технічної оснащеності
праці. Скорочення ручної праці. Упровадження наукової
організації праці. Нормування праці. Атестація та раціона-
лізація робочих місць. Вивільнення персоналу. Відносне та
абсолютне вивільнення персоналу. Форми та фактори ви-
вільнення персоналу. Плинність персоналу. Контроль за ви-
користанням трудового потенціалу.

48. Організаційно-правові питання експорту трудового потенці-
алу України. Право громадян на професійну діяльність за
кордоном. Працевлаштування в Україні іноземців та осіб без
громадянства.

49. Право громадян на соціальний захист у сфері зайнятості.
50. Основні завдання державної політики у сфері зайнятості та

регулювання ринку праці.
51. Соціальне страхування громадян на випадок безробіття.
52. Правовий статус безробітного.
53. Поняття безробітного.
54. Компенсації та гарантії у разі втрати роботи.
55. Розмір матеріальної допомоги в період професійної підго-

товки та перепідготовки.
56. Матеріальна допомога по безробіттю.
57. Порядок надання безвідсоткової позики безробітним для зай-

няття підприємницькою діяльністю.
58. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість

населення.
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