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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розширення  та  динамічні  зміни  співробітництва  між  країнами 
сприяють інтернаціоналізації господарського життя, потоків трудо-
вих ресурсів, сімейних відносин.

Зміни  в  існуючій  системі  працевлаштування  залежать  від  та-
кого чинника, як різке посилення міграційних процесів населення 
внаслідок  війн  і  різноманітних  конфліктів.  Значно  збільшилася 
кількість людей, які прагнуть працевлаштуватися в нашій країні або 
здобути в ній освіту. Це реформує зовнішньоекономічні відносини 
як елемент переходу до відкритого суспільства.

Метою  вивчення  дисципліни  є  формування  знань,  навичок  і 
умінь,  що  дають  змогу  майбутнім  фахівцям  здійснювати  управ-
лінську, організаційну та методичну діяльність у сфері міжнародно-
го рекрутменту.

У результаті навчання студент має 
знати:
• основні поняття рекрутменту як форми працевлаштування;
• технології сучасного рекрутменту;
• нормативне забезпечення трудової міграції між країнами СНД, 

Європейського Союзу та іншими країнами;
• умови  організації  працевлаштування  українських  робітників 

за кордоном;
• умови працевлаштування мігрантів в Україні;
• специфіку ділового спілкування з іноземними партнерами;
уміти:
• виконувати аналіз потреб роботодавців за кордоном;
• здійснювати стратегічне й оперативне планування процесу за-

доволення цих потреб;
• стимулювати розвиток взаємовідносин;
• планувати  професійно-кваліфікаційний  розвиток  персоналу, 

необхідного закордонному роботодавцю;
• використовувати вміння ділового спілкування;
бути ознайомлений:
• із сучасними концепціями у сфері розвитку міжнародних взає-

мовідносин;
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• з методами, техніками, технологіями, які використовують пе-
редові школи управління у сфері підготовки керівників кадро-
вих служб і управління рекрутментом;

• з тенденціями розвитку міжнародної трудової міграції;
• з  умовами  здійснення  посередницької  діяльності  у  працевла-

штуванні за кордоном.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МІЖНАРОДНИЙ РЕКРУТМЕНТ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

Змістовий модуль і. теоретико-методологічні основи 
рекрутменту
Рекрутмент як організаційна форма працевлаштування

2 Міжнародний рекрутмент, його правові основи та залежність 
від політичних, соціальних та інших умов

3 Сучасні технології рекрутменту
4 Організація посередницької діяльності з працевлаштування 

громадян України за кордоном

5

Змістовий модуль іі. Організація міжнародного рекрутменту 
в україні
Нормативна основа роботи з безробітними в Україні 

6 Умови працевлаштування іноземних громадян  
та їх правовий захист

7 Профконсультаційна та профорієнтаційна робота в Україні

8

Змістовий модуль ііі. Організація працевлаштування 
громадян україни за кордоном 
Специфіка діяльності державних та недержавних органів 
працевлаштування в Росії, Білорусії, країнах Прибалтійського 
регіону та інших країнах

9 Працевлаштування громадян України в країнах  
Західної Європи

10 Можливості працевлаштування в інших країнах  
(Азії, Європи, США, Австралії)

11 Ділове спілкування із зарубіжними партнерами
Разом годин: 54
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“МІЖНАРОДНИЙ РЕКРУТМЕНТ”

Змістовий модуль і. теоретико-методологічні основи 
рекрутменту

Тема 1. Рекрутмент як організаційна форма 
працевлаштування

Основні поняття. Історія розвитку в країнах Західної Європи, Ук-
раїні  та  Росії.  Наукові  підходи  та  практика  рекрутменту  в  Україні. 
Аналіз діяльності рекрутингових агентств. Рекрутмент персоналу як 
ринкова філософія задоволення потреб у кадрах.

Література [63; 69; 72; 76]

Тема 2. Міжнародний рекрутмент, його правові основи  
та залежність від політичних, соціальних 
та інших умов

Міграційні процеси та їх причини. Інтернаціоналізація виробниц-
тва та використання іноземної робочої сили в різних країнах. Конс-
титуція та закони України, які регулюють міграційні процеси та пра-
цевлаштування  іноземних  громадян.  Міжнародна  організація  праці 
та  захист нею  інтересів працівників. Європейські конвенції про об-
лаштування та соціальне забезпечення мігрантів. Міжнародні норми 
про захист прав та свобод іноземних працівників.

Література [63; 66; 72]

Тема 3. Сучасні технології рекрутменту

Ринок  послуг  рекрутменту.  HR-технології.  Особистість  рекруте-
ра  та  його  основні  професійні  обов’язки.  Технології  рекрутменту —  
скринінг та якісний пошук (Executive Search), дванадцять принципів 
якісного пошуку. Класифікація роботодавців та  їх вимог. Програми 
діяльності  та  співробітництва  рекрутингових  агентств.  Тренінги  як 
технології рекрутингу.

Література [72; 73; 75]
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Тема 4. Організація посередницької діяльності 
з працевлаштування громадян України за кордоном

Умови господарської діяльності з посередництва у працевлашту-
ванні за кордоном.

Характеристика закордонних роботодавців. Дії молодіжних прог-
рам працевлаштування молоді для освіти та роботи в Англії, Німеч-
чини та інших країнах. Практика діяльності бірж праці в Україні та 
за кордоном.

Література [35; 76]

Змістовий модуль іі. Організація міжнародного рекрутменту 
в україні 

Тема 5. Нормативна основа роботи з безробітними в Україні 

Закон України  “Про  зайнятість населення”. Постанови Кабінету 
Міністрів  України,  листи  Мінпраці  України  та  Державного  центру 
зайнятості.  Єдина  технологія  обслуговування  незайнятого  населен-
ня, її зміст та використання.

Література [1–46; 61; 66; 69]

Тема 6. Умови працевлаштування іноземних громадян 
та їх правовий захист

Статус працівників, які перебувають за межами своєї країни. На-
каз Мінпраці України від 05.05.99 № 27 “Про умови і порядок оформ-
лення  іноземними  громадянами  дозволів  на  працевлаштування  в 
Україні”.  Лист  Мінпраці  України  “Щодо  правил  в’їзду  та  порядку 
оформлення  іноземцями  та  особами  без  громадянства  дозволів  на 
працевлаштування в Україні” (2000 р.).

Література [17; 20; 42]

Тема 7. Профконсультаційна та профорієнтаційна робота 
в Україні

Основна  мета  профконсультаційної  та  профорієнтаційної  ро-
боти  з  іноземцями  в  Україні.  Державні  та  недержавні  органи,  які 
займаються  профконсультаційною  та  профорієнтаційною  робо-
тою. Порівняльний аналіз профорієнтаційної роботи в Україні та за 
кордоном.  Технології  та  інструментарії  профорієнтаційної  роботи. 
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Профвідбір та підбір кадрів. Документаційне забезпечення процесу 
профвідбору.

Література [77]

Змістовий модуль ііі.  Організація працевлаштування громадян 
україни за кордоном

Тема 8. Специфіка діяльності державних та недержавних 
органів працевлаштування в Росії, Білорусії, країнах 
Прибалтійського регіону та інших країнах

Перелік  організацій  державного  та  недержавного  працевлашту-
вання. Врегулювання правових відносин звичаями. Трудове право в 
цих  країнах.  Угода  про  гарантії  прав  громадян  у  галузі  виплати  со-
ціальної допомоги (СНД, 09.09.94). Види працевлаштування грома-
дян України за кордоном.

Література [26; 28; 29; 76]

Тема 9. Працевлаштування громадян України в країнах 
Західної Європи

Специфіка діяльності органів працевлаштування та регулювання 
міграційних потоків у Польщі, Румунії, Чехії, Словаччині.

Можливості працевлаштування та організації приватних підпри-
ємств у Франції, Німеччині, Іспанії, Італії.

Специфіка працевлаштування громадян України в Англії, Швеції, 
Голландії та інших країнах Західної Європи. Державне та недержавне 
регулювання працевлаштування в цих країнах.

Законодавство країн Європи про статус працівників-мігрантів.
Література [26; 28; 31–33; 76]

Тема 10. Можливості працевлаштування в інших країнах 
(Азії, Європи, США, Австралії)

Характеристика політичної та економічної ситуації в цих країнах. 
Класифікація роботодавців та їх вимог. Діяльність української діас-
пори. Релігійні зв’язки.

Література [35; 63; 72]

Тема 11. Ділове спілкування із зарубіжними партнерами
Основні  вимоги  до  ділового  спілкування.  Спілкування  з  метою 

встановлення  ділових  взаємовідносин  з  партнерами  в  Німеччині,  
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Англії, Франції, Італії, Іспанії та країнах Скандинавського півостро-
ва.

Література [65; 67; 77]

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ)

1. Сучасні тенденції на світовому ринку праці.
2. Розвиток  рекрутингу  як  форми  працевлаштування  громадян 

України в країнах Західної Європи.
3. Розвиток рекрутменту на території колишнього СНД.
4. Професійна орієнтація та служби професійного відбору в краї-

нах Західної Європи та США.
5. Програми працевлаштування та освіти молоді в країнах Захід-

ної Європи.
6. Форми та види працевлаштування громадян України за кордо-

ном.
7. Працевлаштування персоналу морського пароплавства.
8. Можливості  працевлаштування  громадян  України  в  Німеч-

чині.
9. Можливості працевлаштування громадян України в США та 

Англії.
10. Умови працевлаштування іноземних громадян в Україні.
11. Ділове спілкування із закордонними партнерами.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Розвиток рекрутменту як найбільш прогресивної форми пра-
цевлаштування.

2. Історія розвитку рекрутменту на території колишнього СНД 
(з часів Петра І).

3. Роль дипломатичних корпусів у розвитку рекрутменту.
4. Ринок українських рекрутингових послуг як самостійний вид 

бізнесу.
5. Система електронного підбору кадрів у Росії та Україні.
6. HR-технології.
7. Маркетинг персоналу як ринкова філософія задоволення по-

треб у кадрах.
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8. Залежність  трудової  міграції  від  макроекономічних,  полі-
тичних,  соціальних,  внутрішньофірмових  та  індивідуальних 
умов.

9. Вплив внутрішніх стандартів компанії роботодавця на пошук 
кандидатів.

10. Особистісні та ділові якості рекрутера як фахівця.
11. Скринінг як технологія рекрутменту.
12. Executive Search — технологія якісного пошуку персоналу.
13. Дванадцять принципів Executive Search.
14. Участь  замовників  у  ключових  моментах  роботи  кадрових 

агентств.
15. Методи збирання інформації про кандидатів.
16. Консультаційна робота в рекрутменті (хедхантер).
17. Психологічні та методологічні методи діяльності рекрутинго-

вих агентств.
18. Аналіз послуг, які надають рекрутингові агентства роботодав-

цям.
19. Аудит персоналу як послуга рекрутингового агентства.
20. Маркетингові дослідження при підборі кадрів рекрутингови-

ми агентствами.
21. Програми рекрутингових агентств з формування стратегічно-

го мислення при доборі персоналу.
22. Аналіз  послуг,  що  надаються  рекрутинговими  агентствами 

шукачам.
23. Профдіагностика та рекомендації з адаптації кандидата.
24. Тренінги з шукачами (тематика та зміст).
25. Основні джерела підбору персоналу для різних галузей та під-

приємств.
26. Основні  професіографічні  документи  та  можливість  вико-

ристання їх для підбору кадрів.
27. Основні  чинники  професіографії —  економічна,  виробнича, 

гігієнічна,  фізіологічна,  психологічна  характеристики  про-
фесії.

28. Профконсультаційна  робота  рекрутингових  та  кадрових 
агентств. Професіограма як документ підбору кадрів.

29. Процедури опису майбутнього місця роботи.
30. Нормативна основа роботи з безробітними в Україні.
31.  Програми працевлаштування молоді в країнах Західної Європи.
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32. Міграційні процеси та їх причини.
33. Правовий захист іноземних працівників в Україні.
34. Реєстрація організацій зарубіжних країн в Україні.
35. Умови  і  порядок  оформлення  іноземними  громадянами  доз-

волів на працевлаштування в Україні.
36. Конфедерація роботодавців України та її основні завдання.
37. Діяльність Ради Європи щодо регулювання прав працівників.
38. Прийом працівників на контрактній основі.
39. Нормативне забезпечення контролю за трудовою міграцією.
40. Зовнішньоекономічні договори.
41. Зміст  Європейської  конвенції  про  облаштування  і  підприєм-

ництво.
42. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посе-

редництва у працевлаштуванні за кордоном.
43.  Державна  статистична  звітність  про  зовнішню  трудову  мігра-

цію та її використання для аналізу цих процесів.
44.  Статус працівників, які перебувають за межами країни.
45.  Соціальний захист мігрантів.
46.  Правила в’їзду іноземців в Україну.
47.  Порівняльний аналіз профорієнтаційної роботи в Україні та за 

кордоном.
48. Зміст професіограм.
49. Працевлаштування персоналу морського пароплавства.
50. Специфіка діяльності органів працевлаштування в Польщі.
51. Специфіка діяльності органів працевлаштування в Чехії, Сло-

ваччині, Угорщині.
52. Специфіка  діяльності  органів  працевлаштування  в  Німеч-

чині.
53. Можливості працевлаштування громадян України в Англії та 

США.
54.  Законодавство країн Європи про статус працівників-мігрантів.
55. Можливості  працевлаштування  громадян  України  в  країнах 

Малої Азії та Австралії.
56. Специфіка  ділового  спілкування  з  діловими  партнерами  з 

Росії.
57. Специфіка ділового спілкування з діловими партнерами з Ні-

меччини.
58. Специфіка ділового спілкування з діловими партнерами з Ан-

глії.
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59. Специфіка  ділового  спілкування  з  діловими  партнерами  з 
США.

60. Специфіка  ділового  спілкування  з  діловими  партнерами  з 
арабських країн.
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