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* Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання 

працевлаштування молоді» є:  поглиблення теоретичних знань щодо 

правового регулювання працевлаштування молоді й формування 

практичних навичок застосування отриманих знань для проведення 

власних наукових досліджень. 

*Завданнями дисципліни є: поглибити знання у сфері правового 

регулювання працевлаштування молоді; розширити погляди на коло 

проблем працевлаштування молоді; сформувати та розвити у здобувачів 

уміння провадити наукові дослідження у сфері у сфері правового 

регулювання різного кола правовідносин, що стосуються 

працевлаштування молоді; 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. 

*  формування наступних умінь: розвиток умінь аналізувати зміст відносин 

із працевлаштування молоді, проводити їх критичний аналіз, 

узагальнювати їх та творчо використовувати як підґрунтя для своїх 

досліджень. 

 



У результаті вивчення дисципліни здобувач 

наукового ступеня доктора філософії повинен: 

*знати: зміст основних понять категорії працевлаштування 

молоді: право молоді на працевлаштування, правовідносини 

із працевлаштування молоді, професійна орієнтація молоді, 

професійне навчання молоді , стажування молоді.  

*уміти: застосовувати отримані знання при проведенні 

власних наукових досліджень, застосовувати норми чинного 

законодавства щодо працевлаштування молоді при вирішенні 

практичних ситуацій. 

 

 



Зміст освітньо-наукової дисципліни за модулями та 

темами:  

Модуль 1. Теоретичні засади працевлаштування молоді 

Тема 1. Теоретичні засади працевлаштування молоді 

Становлення та розвиток законодавчого врегулювання 

працевлаштування молоді. Поняття працевлаштування молоді. 

Право молоді на працевлаштування. Принципи правового 

регулювання працевлаштування молоді. Єдність та 

диференціація норм трудового права – основна засада 

правового регулювання працевлаштування молоді. 

 



Модуль 2. Заходи щодо сприяння 

працевлаштування молоді 

Тема 2. Заходи щодо сприяння працевлаштування 

молоді 

Статус особи, що шукає роботу, та статус 

безробітного: сутність правових конструкцій, які 

запускають механізм сприяння працевлаштуванню 

молоді. Професійна орієнтація молоді. Професійне 

навчання. Стажування молоді.  

 



Модуль 3. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на 

забезпечення реалізації права молоді на працю  

Тема 3. Спеціальний комплекс правових заходів, спрямованих на 

забезпечення реалізації права молоді на працю. 

Напрями сучасної молодіжної політики, що визначають правове 

регулювання працевлаштування молоді. Квотування робочих місць 

для молоді та влаштування на ці місця молодих осіб. Надання молоді 

першого робочого місця. 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
 

До зустрічі на курсі!  


