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Тема дисципліни: Забезпечення зайнятості та працевлаштування 

 

Семінарське заняття 6 

Тема: Правове регулювання працевлаштування громадян 

 

План 

1. Охарактеризуйте поняття зайнятості населення  

2. Визначте та охарактеризуйте категорії зайнятого населення та 

працевлаштування 

3. Визначте та проаналізуйте основні та додаткові (особливі) гарантії 

зайнятості для окремих категорій громадян 

4. Проаналізуйте порядок діяльності державної служби зайнятості 
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Ключові поняття 

Зайнятість, безробіття, працевлаштування, підходяща робота, служба зайнятості 

 

Рекомендовані реферати 

1. Правове забезпечення зайнятості населення України 

2. Основні проблеми зайнятості населення України 

 
 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «зайнятість» 

2. Яка робота вважається підходящою 

3. Хто відноситься до зайнятого населення 

4. Що таке неповна зайнятість 

 

Дослідницька робота 

1. Проблеми зайнятості населення регіону 

2. Стан та проблеми працевлаштування молоді в Україні 

 

Методичні рекомендації 

При відповіді на перше питання потрібно пам’ятати, що проблеми 

забезпечення повної зайнятості в державі та боротьби з безробіттям належать до 

найбільш складних і таких, що важко розв'язуються. Ці проблеми мають місце у всіх 

державах світу, у тому числі й у розвинутих країнах із ринковою економікою. 

Економісти виділяють природне (безробіття як природний продукт економічного 

розвитку), фрикційне (короткочасні пошуки та очікування роботи) та структурне 

(незбіг попиту і пропозиції на робочу силу внаслідок змін у структурі споживчого 

попиту) безробіття. Розрізняють також офіційне безробіття, яке враховує осіб, 

зареєстрованих державною службою зайнятості, і приховане (реальне) безробіття. 

За світовими стандартами критичною межею вважається рівень безробіття у 8 - 

10 %. Перевищення такого міжнародного стандарту є негативною ознакою стану 

економіки країни, котрий розглядається як такий, що може мати небезпечні соціальні 

наслідки. 

Відносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування регулюються 

Законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття", "Про зайнятість населення", КЗпП України, значним числом 

постанов Кабінету Міністрів України, нормативними наказами Міністерства праці та 

соціальної політики, а також соціально-партнерськими угодами і колективними 

договорами. 
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» зайнятість — 

це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, і 

така, що приносить їм доход у грошовій або іншій формі. Зайнятість громадян, які 

проживають на території України, забезпечується державою шляхом проведення 

активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення їх потреб у 

добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих 

місць і розвитку підприємництва. 

Громадяни вільно обирають види діяльності за умови, що вони не заборонені 

законодавством. Така діяльність може бути і не пов'язаною з виконанням 

оплачуваної роботи. Вільно обираються також професія та місце роботи відповідно 

до своїх здібностей. Примушення до праці в будь-якій формі не допускається, за 

винятком випадків, що визначені законодавством. Добровільна незайнятість 

громадян не є підставою для притягнення їх до адміністративної або кримінальної 

відповідальності. 

Правові норми про зайнятість населення поширюються на громадян України, 

іноземних громадян і осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, 

якщо інше не передбачено законодавством. Якщо міжнародним договором або 

угодою, укладеною Україною, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством про зайнятість, то застосовуються правила міжнародних договорів і 

угод. Зайнятість населення є проблемою не тільки національною, а й міжнародною. 

Отже, зайнятість, це надзвичайно важливе соціально-економічне явище, яке 

відображає раціональне використання ресурсів праці, задоволений потреб народного 

господарства в робочій силі, забезпечення належного рівня життя зайнятого 

населення, задоволення потреб працівників у підвищенні професійного рівня, у 

всебічному розвитку особистості. 

При відповіді на друге питання слід звернутися до положень норм статті 4 

Закону України «Про зайнятість населення». Відповідно до норм даної статті до 

зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового 

договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які 

забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських 

господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на 

законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, 

а також особи, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у 

закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти та поєднують навчання з роботою. 

До зайнятого населення також належать: 

 непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за 

дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, 

яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або 
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досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, компенсацію та/або надбавку 

відповідно до законодавства; 

 батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, 

якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства; 

 особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержує грошову допомогу на 

догляд за нею відповідно до законодавства. 

До зайнятого населення не належать іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають в Україні і зайнятість яких пов'язана із забезпеченням діяльності 

іноземних посольств і місій або виконанням своїх професійних чи трудових 

обов'язків перед роботодавцем - нерезидентом. 

Кожен має право на вільний вибір місця, виду діяльності та роду занять, яке 

забезпечується державою шляхом створення правових, організаційних та 

економічних умов для такого вибору. 

Реалізація права на вибір місця, виду діяльності та роду занять здійснюється 

шляхом самостійного забезпечення особою своєї зайнятості чи звернення з метою 

працевлаштування до роботодавця або за сприяння центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, чи суб'єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у 

працевлаштуванні. 

Третє питання. Норми Закону України "Про зайнятість населення" 

зазначають що кожен має право на оскарження рішень, дій або бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, 

фізичних осіб, що застосовують найману працю, а також дій або бездіяльності 

посадових осіб, що призвели до порушення права особи на зайнятість, відповідно до 

законодавства. 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" до 

категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 

належать: 

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: 

 має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; 

 виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з 

інвалідністю; 

 утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства 

(незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від 

причини інвалідності); 
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2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким 

виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, 

можуть, як виняток, прийматися на роботу; 

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, 

звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, 

військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період 

(протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка 

вперше приймається на роботу; 

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 

26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування" залишилося 10 і менше років; 

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 

26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; 

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або 

особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; 

8) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту; 

9) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям. 

Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім 

осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", норматив 

працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України "Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та осіб, зазначених 

у пункті 9 частини першої цієї статті) підприємствам, установам та організаціям з 

чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 

відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній 

календарний рік. 

Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком 

відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та 

організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється 

квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних 

працівників. 

Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині другій цієї 

статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже 

працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що 

неконкурентоспроможні на ринку праці (крім осіб з інвалідністю), та забезпечують 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/conv#n1004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n464
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їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для 

працевлаштування даної категорії громадян до центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції. 

Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається 

працевлаштування таких громадян відповідно до вимог частини другої цієї статті, 

про що роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у 

встановленому ним порядку. 

 Студентам при відповіді на четверте питання слід зазначити що в Україні 

діє Положення про Державну службу зайнятості, затверджено Наказом Міністерства  

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 16 грудня 2020 

року № 2663. 

Відповідно до даного Положення - Державна служба зайнятості (далі - 

Служба) є централізованою системою державних установ, діяльність якої 

спрямовується та координується Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (далі - Мінекономіки). 

Структура та гранична чисельність працівників Служби, а також видатки на 

адміністративно-господарські витрати Служби погоджуються Мінекономіки та 

затверджуються директором Державного центру зайнятості. 

Основними завданнями Служби є: 

1) реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, соціального захисту від безробіття; 

2) здійснення аналізу стану ринку праці; 

3) сприяння громадянам у підборі підходящої роботи; 

4) надання роботодавцям послуг із добору працівників; 

5) участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового 

характеру; 

6) сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема 

шляхом надання індивідуальних та групових консультацій; 

7) участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому 

вивільненню працівників, профілактика настання страхового випадку, сприяння 

мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими 

показниками безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах, 

залежних від містоутворюючих підприємств; 

8) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці, 

підтвердження результатів неформального професійного навчання; 

9) проведення професійної орієнтації населення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-13#n13
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10) додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які 

неконкурентоспроможні на ринку праці; 

11) внесення пропозицій Мінекономіки щодо формування державної політики 

у сфері зайнятості населення; 

12) здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними 

коштів Фонду. 

Державний центр зайнятості належить до сфери управління Мінекономіки та є 

головною державною установою у централізованій системі державних установ 

Служби. 

Державний центр зайнятості діє відповідно до положення, що затверджується 

Мінекономіки. 

Регіональні центри зайнятості є неприбутковими державними установами, що 

належать до сфери управління Мінекономіки, та є підзвітними Державному центру 

зайнятості. 

Регіональні центри зайнятості діють відповідно до положень, що 

затверджуються Мінекономіки. 

 

Перерелік питань для підготовки до модульного контролю № 1 

з «Трудового права» 

1. Поняття, предмет та система трудового права. Метод правового регулювання трудових 

відносин.  

2. Джерела трудового права. 

3. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Характеристика суб’єктів трудового 

права. 

4. Поняття, значення та система принципів трудового права.  

5. Принципи правового регулювання індивідуальних та колективних трудових відносин. 

Зміст основних принципів трудового права.  

6. Поняття і сторони колективних договорів і угод. Укладання та дія колективного 

договору, угоди. 

7. Зміст колективного договору, угоди. Історія виникнення колективних договорів і етапи 

їх розвитку в України  

8. Поняття та функції профспілок, права та обов’язки профспілок. Характеристика 

законодавства про профспілки.  

9. Колективний договір як локальний нормативно –правовий акт. 

10. Характеристика функцій профспілок. Система гарантій діяльності профспілок. 

11. Поняття зайнятості населення, правове регулювання працевлаштування громадян.  

12. Категорії зайнятого населення та працевлаштування. 
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13. Основні та додаткові (особливі) гарантії зайнятості для окремих категорій громадян. 

14. Соціальні виплати для безробітних, членів їхніх сімей. Державна служба зайнятості 

України. 

15. Правові питання організації працевлаштування державною службою зайнятості. 

Підходяща робота.  

16. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій у сфері зайнятості. 

17. Завдання, права та обов’язки Державної служби зайнятості  України.  

18. Правовий статус безробітного  в Україні.  Підстави визнання громадянина 

безробітним. 

 

 

 

 

Модульний контроль № 1  

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – один день - з дати проведення заняття.  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам рекомендовано: дати 

відповідь на три питання, в залежності від варіанту  та надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим матеріалом. 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано відповіді оформити 

творчо, а саме: зробити презентацію, підібрати відеосюжети, цитати,  зробити висновки, 

висловити власні судження, підібрати статистику, скласти діаграми, зробити аналіз – все на 

ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

Модульний контроль № 1 

з дисципліни «Трудове  право» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

самостійності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до 

оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента 

відповідно до наступних варіантів : 

Варіант № 1  -  А, Д, З, П 

 

1. Поняття, предмет та система трудового права. Метод правового  регулювання 

трудових відносин.  

2. Зміст основних принципів трудового права. 
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3. Категорії зайнятого населення та працевлаштування. 

Варіант № 2  -  Г, Ж, К, Ф, Щ 

 

1. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Характеристика суб’єктів 

трудового права. 

2. Поняття та функції профспілок, права та обов’язки профспілок. 

Характеристика законодавства про профспілки. 

3. Основні та додаткові (особливі) гарантії зайнятості для окремих категорій 

громадян. 

Варіант 3-   Б, Л, С, Ш 

 

1. Поняття, значення та система принципів трудового права. Принципи 

правового регулювання індивідуальних та колективних трудових відносин.  

2. Колективний договір як локальний нормативно –правовий акт.  

3. Соціальні виплати для безробітних, членів їхніх сімей. Державна служба 

зайнятості України. 

Варіант 4-   В, Н, Р, У, Х 

 

1. Поняття і сторони колективних договорів і угод. Укладання та дія 

колективного договору, угоди. 

2. Характеристика функцій профспілок. Система гарантій діяльності профспілок. 

3. Правові питання організації працевлаштування державною службою 

зайнятості. Підходяща робота. 

Варіант 5-   Є, М,Т, Ц, Ю 

 

1. Зміст колективного договору, угоди. Історія виникнення колективних 

договорів і етапи їх розвитку в України 

2. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій у сфері зайнятості. 

3. Правовий статус безробітного  в Україні.  Підстави визнання громадянина 

безробітним. 

Варіант 6 -  І, О, Ч, Я 

 

1. Джерела трудового права. 

2. Поняття зайнятості населення, правове регулювання працевлаштування 

громадян. 

3. Завдання, права та обов’язки Державної служби зайнятості  України. 
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    Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту: 

 Шиян О.М.  -  Shiuanoksana2020@gmail.com    -  гр. П-31,32 

 Бубнєнкова О.О.-  bubnenkova.work@gmail.com    - гр. П-32 

 

 

Додаток 1 

Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 

(210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За 

шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків 

(1,25 см);верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути 

однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). Нумерація сторінок має бути 

наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у 

правому верхньому куті сторінки. 
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