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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Конституція України визначає основні напрями державної полі-
тики в Україні, спрямованої насамперед на забезпечення прав і сво-
бод людини та гідних умов її життя. Згідно з Конституцією, держава 
функціонує для людини, відповідає перед нею за свою діяльність. 
Український народ є джерелом влади, яку він реалізує через від-
повідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 
У той самий час Конституція України спрямована на якісне оновлен-
ня змісту та форми державного управління економічною, соціальною 
і духовною сферами суспільного життя.

Усе це визначає важливість державної служби як особливого виду 
управлінської діяльності. Основні права, обов’язки і соціальний ста-
тус державного службовця, проблеми підвищення ефективності дер-
жавного управління, підготовки державних службовців з високим 
рівнем професійних знань і навичок, а також з твердими моральними 
принципами набувають особливого значення в умовах, коли в країні 
відбуваються ринкові перетворення й адміністративна реформа.

Мета вивчення курсу “Теорія та організація державної служби 
зайнятості” — опанувати теоретичні засади інституту державної 
служби, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід підвищення 
дієвості органів державного управління. Глибоке вивчення законів 
України, постанов Кабінету Міністрів, інших нормативних доку-
ментів, самостійна дослідницька робота сприятимуть формуванню 
у слухачів уміння вносити конкретні пропозиції щодо підвищення 
соціально-економічної ефективності роботи органів державного уп-
равління з питань зайнятості. Студенти мають глибоко пройнятися 
філософією державної служби, яка спрямована на користь суспіль-
ству, відданість українській державі, політичний нейтралітет, ро-
зуміння принципів законності та порядку, зобов’язання перед полі-
тичною демократизацією, економічними реформами та соціальною 
справедливістю.

Знання основних принципів, форм і методів державної служби 
допоможе молодим спеціалістам визначити своє ставлення до цьо-
го виду діяльності, а працівникам підприємств, установ і організацій 
усіх форм власності — оптимально будувати свої відносини з орга-
нами державного управління й державними службовцями різних 
рангів.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни 

“ТЕОРІЯ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ 
ЗАЙНЯТОСТІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

2
�

4

5

змістовий модуль і. державна служба як соціальний 
інститут
Предмет, завдання і джерела курсу “Теорія та організація 
державної служби зайнятості”
Держава як суб’єкт управління суспільними процесами
Організація професійної орієнтації, професійного відбору 
і професійної консультації незайнятого населення
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
незайнятого населення
Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них 
роботи та працевлаштування

6

7

8

змістовий модуль іі. Програми зайнятості та безробіття
Умови та розмір виплати допомоги по безробіттю різним 
категоріям безробітних. Страхування від безробіття
Організація громадських робіт, тимчасової зайнятості 
на сезонних роботах, залучення безробітних 
до підприємницької діяльності 
Регіональні програми зайнятості. Координація діяльності 
підприємств, установ і організацій у сфері зайнятості

Разом годин: 54
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“ТЕОРІЯ  ТА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ 
ЗАЙНЯТОСТІ”

змістовий модуль I. державна служба як соціальний інститут 

Тема 1. Предмет, завдання і джерела курсу “Теорія та 
організація державної служби зайнятості”

Предмет, мета і завдання курсу. Зв’язок курсу з іншими дисциплі-
нами теорії та практики управління. Джерела курсу, їх види. Мета й 
основні напрями діяльності державної служби зайнятості.

Література [1; 2; 9; 14; 21]

Тема 2. Держава як суб’єкт управління суспільними 
процесами

Сутність сучасної держави. Основні риси держави. Функції дер-
жави та управління державою в умовах ринкової економіки. Вплив 
видів і форм держави на державне управління. Тенденції розвитку 
держави як суб’єкта управління. Місце і роль державного апарату 
в Україні. Державний апарат, його місце і роль у представницькій 
(законодавчій), виконавчій і судовій владі. Конституційне регулю-
вання державного управління. Забезпечення поділу влади у процесі 
державного управління.

Література [8; 9; 15; 18; 20; 28]

Тема 3. Організація професійної орієнтації, професійного 
відбору і професійної консультації незайнятого 
населення

Сутність, мета й основні принципи профорієнтації незайнятого 
населення. Основні елементи профорієнтації. Діяльність служби 
зайнятості щодо профорієнтації незайнятого населення.

Література [1; 2; 7–9; �7]

Тема 4. Підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації незайнятого населення

Сутність, мета й основні підходи до професійного навчання незай-
нятого населення. Основні напрями розвитку системи професійного 
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навчання незайнятого населення. Управління системою професійно-
го навчання незайнятого населення. Основні елементи профорієн-
тації: профвідбір, профадаптація, профконсультація. Напрями і цілі 
профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням. Форми проф-
орієнтаційної роботи. Профорієнтація праці та підбір професії.

Література [7–9; 12; 27]

Тема 5. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої 
для них роботи та працевлаштування

Порядок реєстрації та перереєстрації громадян, які шукають ро-
боту. Гарантії працевлаштування громадян, які потребують соціаль-
ного захисту. Сутність поняття “підходяща робота”. Порядок і умови 
оформлення іноземним громадянам дозволу на працевлаштування 
в Україні.

Література [4; 5; 8; 9; 12–16; 2�; �9]

змістовий модуль іі. Програми зайнятості та безробіття

Тема 6. Умови та розмір виплати допомоги по безробіттю 
різним категоріям безробітних. Страхування 
від безробіття

Умови призначення та розмір допомоги по безробіттю. Ма-
теріальна допомога по безробіттю. Одноразова матеріальна допомо-
га безробітному та членам його сім’ї. Умови припинення або відкла-
дення виплати допомоги по безробіттю. Страхування від безробіття. 
Співпраця держави, застрахованих осіб і роботодавців у створенні й 
управлінні системою страхування від безробіття. 

Література [5; 9; 28; �1; ��; �9]

Тема 7. Організація громадських робіт, тимчасової 
зайнятості на сезонних роботах, залучення 
безробітних до підприємницької діяльності

Предмет організації оплачування громадських робіт. Участь дер-
жавної служби зайнятості в організації сезонних робіт. Порядок 
одержання та повернення безвідсоткової позики для підприємниць-
кої діяльності.

Література [1; 2; 5; 8; 9; 16; 28; 40]
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Тема 8. Регіональні програми зайнятості. Координація 
діяльності підприємств, установ і організацій у сфері 
зайнятості

Основна мета програми зайнятості. Зміст територіальної програ-
ми зайнятості. Організація розробки та реалізації регіональної про-
грами зайнятості. Застосування принципів соціального партнерства 
у вирішенні проблем зайнятості. Координаційні комітети сприяння 
зайнятості населення: організація й основні напрями діяльності.

Література [8; 9; 1�–21; 28; 41]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

 1. Роль сучасної кадрової політики у встановленні української 
державності.

 2. Закон України про державну службу, проблеми його реалізації.
 �. Проблеми добору державних службовців: вимоги, оцінювання, 

соціальний захист.
 4. Соціальний контроль за діяльністю державної служби як форма 

зворотного зв’язку в системі державного управління.
 5. Реформування державної служби України.
 6. Проблема адаптації зарубіжного досвіду організації державної 

служби до умов України.
 7. Критерії відбору навчальних закладів для підготовки та перепід-

готовки незайнятого населення. Підходи до встановлення кіль-
кості груп та їх формування.

 8. Основні принципи та технології підготовки та перепідготовки 
безробітних.

 9. Шляхи підвищення кваліфікації незайнятого населення.
 10. Методика встановлення розміру допомоги по безробіттю.
 11. Особливості виплати допомоги безробітним у країнах з розвине-

ною ринковою економікою.
 12. Система страхування від безробіття: позитивні та негативні мо-

менти.
 1�. Роль держави в управлінні суспільними процесами.
 14. Тенденції розвитку держави як суб’єкта управління в умовах 

ринкової економіки.
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 15. Неповні ланки системи органів державного управління.
 16. Соціальна мета, завдання та функції державної служби зайня-

тості.
 17. Правовий статус і соціальні функції державного службовця.
 18. Умови вступу на державну службу.
 19. Умови успішного просування на державній службі.
 20. Припинення державної служби.
 21. Соціальний захист державного службовця.
 22. Соціальний контроль за діяльністю державної служби.
 2�. Необхідність самоменеджменту державного службовця.
 24. Зв’язок дисципліни “Теорія та організація державної служби 

зайнятості” з іншими навчальними курсами теорії та практики 
управління.

 25. Тенденції розвитку державної служби зайнятості як суб’єкта уп-
равління в умовах ринкової економіки.

 26. Соціальна мета, завдання та функції державної служби зайня-
тості.

 27. Типи і види державної служби зайнятості.
 28. Принципи державної служби зайнятості.
 29. Організаційні основи державної служби зайнятості.
 �0. Основні функції державної служби зайнятості.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Структура служби зайнятості.
 2. Функції зайнятості.
 �. Схарактеризуйте сучасне становище на ринку праці України та 

вашого регіону.
 4. Права державної служби зайнятості.
 5. Основні нормативні документи, які регулюють діяльність дер-

жавної служби зайнятості.
 6. Організація контролю за дотриманням законодавства про зай-

нятість.
 7. Мета й основні завдання професійної орієнтації.
 8. Зміст понять “професійна інформація”, “професійна консуль-

тація”, “професійний добір”, “професійний відбір”, “професійна 
адаптація”.
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 9. Де і як незайняте населення може одержати послуги з професій-
ної орієнтації?

 10. Основні напрями та завдання розвитку системи професійного 
навчання незайнятого населення.

 11. На чому ґрунтується співпраця служби зайнятості й органів ос-
віти у навчанні та працевлаштуванні незайнятого населення?

 12. Значення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації незайнятого населення для посилення його конкурентос-
проможності на ринку праці.

 1�. Порядок надання матеріальної допомоги під час підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації за направленням служ-
би зайнятості.

 14. Що таке “підходяща робота”?
 15. Порядок бронювання робочих місць для працевлаштування гро-

мадян, які потребують соціального захисту.
 16. Які документи необхідні для реєстрації в центрі зайнятості?
 17. Що означає для безробітного сприяти своєму працевлаштуван-

ню?
 18. Тривалість і розмір виплати допомоги по безробіттю громадянам, 

які отримали роботу у зв’язку із змінами в організації вироб- 
ництва та праці.

 19. Тривалість і розмір виплати допомоги по безробіттю громадянам, 
зареєстрованим на загальних підставах.

 20. Термін виплати допомоги по безробіттю особам пенсійного віку. 
 21. Кому і на яких умовах може бути призначена матеріальна допо-

мога по безробіттю?
 22. Як впливають страховий стаж і тривалість безробіття на розмір 

допомоги по безробіттю?
 2�. Що таке оплачувані громадські роботи? Для кого і на яких робо-

тах можна організовувати оплачувані громадські роботи?
 24. Оплата праці та соціальні гарантії для громадян, зайнятих на оп-

лачуваних громадських роботах.
 25. Як служба зайнятості організовує участь незайнятих громадян в 

основних роботах?
 26. Умови та порядок надання безвідсоткової позики для підприєм-

ницької діяльності.
 27. Зміст і значення державної та регіональної програм зайнятості.
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 28. Структура територіальної програми зайнятості.
 29. Участь органів місцевої державної виконавчої влади у підготовці 

та виконанні завдань територіальної зайнятості.
 �0. У чому, на вашу думку, полягає роль соціального партнерства у 

вирішенні проблем зайнятості?
 �1. На яких принципах будується робота Координаційного комітету 

сприяння зайнятості населення?
 �2. У чому полягає самоврядування системи соціального страхуван-

ня на випадок безробіття?
 ��. Основні концепції аналізу сучасного ринку праці.
 �4. Характеристика нетрадиційних форм зайнятості.
 �5. Державна служба зайнятості, її структура та головні функції.
 �6. Характеристика Програми зайнятості населення України на 

2005–2007 рр.
 �7. Заходи щодо регулювання попиту і пропозиції робочої сили.
 �8. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфіка-

ції робітничих кадрів в Україні.
 �9. Зарубіжний досвід управління професійною орієнтацією насе-

лення.
 40. Професійна мобільність людини на ринку праці та її соціальне 

значення.
 41. Характеристика основних форм зайнятості.
 42. Нерегламентована зайнятість, її сутність і причини.
 4�. Державна політика щодо регулювання мобільності та пере-

розподілу робочої сили.
 44. Заходи з регулювання безробіття та забезпечення його природ-

ного рівня.
 45. Оплачувані громадські роботи.
 46. Основні заходи зі сприяння зайнятості і соціального захисту на-

селення у програмі зайнятості населення.
 47. Роль і значення державної служби зайнятості у розв’язанні проб-

лем ринку праці.
 48. Сутність і завдання профорієнтації, її елементи.
 49. Рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) відносно 

політики в галузі зайнятості, організації служби зайнятості, со-
ціального захисту працюючих і безробітних.
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 50. Спеціальні адресні програми допомоги соціально незахищеним 
категоріям населення.

 51. Права молоді на одержання соціальних послуг.
 52. Основні джерела фінансування заходів із соціального захисту 

населення від безробіття.
 5�. Біржа праці та її регулюючі функції.
 54. Основні принципи організації обов’язкового страхування від 

безробіття.
 55. Критерії реалізації працезберігаючої функції зайнятості.
 56. Особливості умов виплати допомоги безробітним працівникам, 

звільненим з підприємства (організації).
 57. Шляхи мінімізації безробіття.
 58. Державна молодіжна політика, гарантії правової та соціальної 

захищеності молодих громадян.
 59. Основні методи психодіагностики.
 60. Статус безробітного в Україні.
 61. Види компенсацій у разі втрати роботи.
 62. Безперервна загальна та професійна освіта.
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