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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ПІБ викладача Мешкова Каріне Олександрівна 
Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені 

професора О.І. Процевського 
Посада Викладач 
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Наукові профілі https://scholar.google.com/citations?user=U5TrRMMAAAAJ&hl=u

k 
Адреса кафедри, № кабінету 
(викладацької) 

Вул.Алчевських 29, к.213 

Контактна інформація викладача:  karinameshkova@gmail.com 
2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика навчальної дисципліни будується у відповідності до «Положення про організацію освітнього 

процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у новій 

редакції)» і закріплена Програмою навчальної дисципліни.  

Кожен викладач висуває здобувачам вищої освіти систему вимог, правил поведінки студентів на 

заняттях, взаємин із викладачем, іншими студентами. Вона включає такі базові вимоги: 

- не пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність з поважних причин доводити до відома 

викладача заздалегідь; 

- регулярно переглядати лекційний і практичний матеріал; 

- здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни; 

- системність і регулярність роботи здобувача вищої освіти з навчальною і науковою літературою; 

- обов’язковою є присутність здобувача на модульному та підсумковому контролях. 

Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні для здобуття бажаного 

ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом 

кожного семестру. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може 

бути відрахований. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 

полягає у формуванні в здобувачів здатності до саморозвитку своєї 

професійної кар’єри через опанування юридичних та організаційних 

інструментів для ефективного працевлаштування, зокрема, в 

юридичній сфері.  

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

формування у майбутніх бакалаврів 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.  

 

Завдання вивчення навчальної 

дисципліни 

1. дослідити основи працевлаштування, правові питання його 

організації та законодавчо- нормативну базу в цій сфері;  

2. ідентифікувати проблеми працевлаштування української молоді та 

визначити напрямки їх подолання; 

3. розкрити специфіку професійної діяльності на різних етапах 

життєвого циклу працівника та  механізму самозайнятості як одного 

із шляхів працевлаштування молоді;  

4. опанувати базові категорії та інструментарій пошуку роботи 

випускниками самостійно і через систему приватних і державних 

посередників; 

5. сформувати уміння професійної презентації і особистісного 

самовизначення студентів, реалізації їх творчого потенціалу і 

подолання психологічних і комунікативних бар'єрів під час прийому 

на роботу;  

6.оволодіти практичними навичками щодо складання резюме, 

інтерв'ювання, співбесіди та проходження процедур тестування; 

вивчення механізму правового регулювання працевлаштування 

молодих спеціалістів. Особлива увагу приділено питанням 

працевлаштування випускників за спеціальністю 081 «Право».  

 
4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ  

5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 
Сфера зайнятости населення, працевлаштування молодих спеціалістів, працевлаштування випускників 
за спеціальністю 081 «Право» 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

словесні методи (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

практичні методи (практичні заняття); 

наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування);  

відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  

індивідуальне науково-дослідне завдання 

самостійна робота (виконання завдань); 

 
7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1.  

Тема 1.1  Поняття та сутність права на 

зайнятість в умовах ринкової 

економіки 

 

2 2   



 

Тема 1.2   Правові форми 

забезпечення зайнятості та 

працевлаштування  
2 2  20 

  Тема 1.3  Атипові моделі 

працевлаштування 
2 4  20 

Модуль 2.  

Тема 2.1   Правові інструменти 

працевлаштування молоді . 

  Тема 2.2   Організаційні інструменти 
працевлаштуван ня молоді. Інструменти 
працевлаштуван ня випускників 
спеціальності «Право». 

 

2 6   

Модуль 3.  
Тема 3.1  Стан ринку юридичної праці 
в Україні. Проблематика зайнятості 
молоді і працевлаштування випускників 
ЗВО в юридичній професії. 

 

2 6  20 

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 

Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82 – 89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

FX 35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ залік 

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

КІЛЬКІСТЬ 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за 

вид роботи 

Відвідування лекцій    



Робота на практичному занятті 4 10 40 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 
1 10 

 

10 

Модульний контроль 10/20 3 50 

    

Залік    

Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базова 
1. Шабанов Р.І. Концептуальні засади соціального захисту від безробіття : монографія, Х.:ХНАДУ, 2015. 360 с.  

2. Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття : дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра. юрид. наук: 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»; ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди. Харків, 2015. 418 с.  

3. Шабанов Р.І. Щодо правової природи «позикової праці». Право і суспільство. 2015. No6. С. 105-111.  

4. Шабанов Р.І. Історична ретроспектива правового регулювання працевлаштування. Зб. Наук. Праць ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди: Серія Право, Харків: ХНАДУ. 2007. No 9. С. 59-66.  

5.  Шабанов Р.І. Право на зайнятість як суб’єктивне право громадян у сфері соціального захисту від безробіття. 

Право України. No8. 2016. С.63-70.  

6. Шабанов Р.І. Специфіка змісту права на зайнятість у новітніх економічних та соціальних умовах. Право і 

суспільство. 2014. No 6.1(2). С. 122-128.  

7.  Безусий В.В. Правове регулювання працевлаштування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»; Харківський національний університет внутрішніх 

справ. Х., 2007. 18 с.  

8.  Шабанов Р.І. Щодо співвідношення понять "неповна зайнятість" та "часткове безробіття". Збірник наукових 

праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". 2013. Вип. 20. С. 

42-47  

9. Шабанов Р.І. Приватні агентства зайнятості як суб’єкти, що забезпечують та сприяють зайнятості населення. 

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Серія 

«ПРАВО». Вип.22. 2014. С.51-61.  

10.  Бабаскін А.Ю. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / А.Ю. Бабаскін; НАН України 

; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - K., 1996. - 26 с.  

11. Вахітова Г. Приватні агенції зайнятості в Україні. Міжнародна організація праці, Група технічної підтримки з 

питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт, 2013. 62 с.  



 

 

 

12. Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. No254к/96-ВР. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

13.  Програма гідної праці для України на 2020-2024 роки. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

europe/---ro-geneva/---sro- budapest/documents/genericdocument/wcms_774455.pdf  

14.  Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 No 322-VIII. 

URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page  

15. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 No 5067-VI. 

URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17  

16.  Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.2012 р. Офіційний вісник України. 2012. No 

11. 17 лют. С. 12. - Ст. 395 

 

Допоміжна 
1. Волкова О.В. Ринок праці: Навчальн. посіб. /О.В. Волкова. - К.: Центручбової літератури, 2007. - 642 с. 

2. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: Навчальн. посіб./Г.В.Осовська. - К.: ЦУЛ, 2008. - 224 с. 

3. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навчальн. посіб./В.С. Васильченко. - К.: КНЕУ, 

2005. - 252 с. 

4, Лисенко Л.І., Максимов Б.В. Ринок праці. Техніка пошуку роботи:Навчальн. посіб. - К.: Професіонал, 

2004. - 320 с. 

 

 
 

Інформаційні ресурси 

1. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/rabotaua/WORK101/2016_T1/about  

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

3. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNDP+WO101+2020_T2/about  

4. URL: http://top50.com.ua/ru/2019/878  

5. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/10/668997/  

 
 

 

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ 

https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=3671 


