
Дата____________________ГР.___________________ПІБ_______________________________ 

Практичне заняття №1 

 

Дисципліна: Чинники успішного працевлаштування за фахом 

Тема: Вивчення основних положень Закону України «Про зайнятість населення» 

Мета заняття: ознайомитись з основними положеннями Закону України  «Про 

зайнятість населення». 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття: 

1. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VІ» 
https://ips.ligazakon.net/document/view/t125067?an=1&ed=2020_10_18 

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ. 

 

Зміст та послідовність виконання завдання: 

Актуалізація опорних знань: 

1. Що являє собою працевлаштування? 

2. Які акти законодавства регулюють відносини у сфері  зайнятості? 

3. Що є об’єктом регулювання державної політики зайнятості? 

4. Що є суб’єктом державної політики зайнятості? 

5. Назвіть форми і методи регулювання державної політики зайнятості? 

6. Які є способи працевлаштування? 

 

Зміст завдання 

Завдання 1. Відповісти на питання, користуючись законом України «Про зайнятість 

населення» 

1. Хто в Україні має право на зайнятість: 

Ст._______ п.____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Які права має особа у сфері зайнятості? 

Ст.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ст.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ст.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ст.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ст.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ст.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ст.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ст.______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Хто може набути статус безробітного? 

Ст._____ 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

 

 

4. Які права зареєстрованих безробітних? 

Ст._______ п._________ 

1. _______________________________________________________________ 

а)_______________________________________________________________ 



б)_______________________________________________________________ 

в)_______________________________________________________________ 

г)_______________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Які обов’язки зареєстрованих безробітних? 

Ст._______ п._________ 

1.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2.  Вирішити ситуації 

Ситуація 1. 

Випускник НФККЕП ім.С.В.Литвиненка Кравець О.М.  продовжив навчання в ДДУВС на 

факультеті заочно-дистанційного навчання. Має намір пройти стажування в Ощадбанку. Чи 

укладається договір про стажування? 

Ст.____ п._______________________________________________________________________ 

Який максимальний термін проходження стажування за договором? 

Ст.____п.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Чи вноситься запис про стажування до трудової книжки? 

Ст._____п._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Чи має право розраховувати на отримання заробітної  плати Кравець О.М. ? 

Ст._____ п.______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ситуація 2. 

Безробітній Кронов І.О.  проходить професійне навчання за направленням служби зайнятості 

м. Новомосковська у Центрі професійної підготовки і перепідготовки м.Дніпро. 

Чи зберігається за ним виплата допомоги по безробіттю? 

Ст._____п._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ситуація 3. 

Чи припиняється реєстрація  безробітного  в територіальному органі центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення у разі: 

а) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи за професією 

Ст.___  п. ________________________________________________________________________ 

б) вступу на навчання за денною формою навчання   

Ст._____п._______________________________________________________________________ 

в) направлення на професійне навчання від  служби зайнятості 

Ст._____п._______________________________________________________________________ 

г) працевлаштування тимчасового на громадські роботи від служби зайнятості 

Ст._____п._______________________________________________________________________ 



д) призову на строкову військову службу 

Ст._____п._______________________________________________________________________ 

Ситуація 4. 

Чи має право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу громадянин, який 

протягом останніх 12 місяців мав страховий стаж 5 місяців? 

Ст._____п._______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ситуація 5. 

Громадянин України Швайко С.М. отримав статус безробітного у травні місяці. Розрахуйте 

розмір допомоги по безробіттю на травень-листопад якщо: 

 загальнообов’язковий державний страховий стаж – 15 років; 

 середня заробітна плата за місяць протягом  6 місяців – 8000 грн. 

(Скористатися Законом України «Про загальнообов’язкове  державне соціальне страхування 

на випадок безробіття», ст.23). 

Допомога по безробіттю виплачується: 

якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передує реєстрації  осіб, становить 6 або більше 

місяців. 

Стаж: 

          до 2 років -50%; 

          від 2 до 6 років – 55%; 

          від 6 до 10 років - 60%; 

          понад 10 років -70%. 

Розмір допомоги: 

перші 90 календарних днів – 100%; 

наступні 90 календарних днів -80%; 

надалі -70%. 

 

Алгоритм розрахунків: 

1. Розмір допомоги у грн. в залежності від страхового стажу і тривалості безробіття 

_____________________________________________________________________________ 

2. Сума допомоги за  червень-серпень 

_____________________________________________________________________________ 

3. Розмір допомоги у грн. залежно від тривалості безробіття за вересень-листопад 

______________________________________________________________________________ 

4. Сума допомоги за вересень – листопад 

______________________________________________________________________________ 

5. Сума допомоги за червень-листопад 

______________________________________________________________________________ 

Методичні рекомендації 

     Виконуючи Завдання 1 слід скористатися Законами України «Про зайнятість 

населення» від 05.07.2012 року № 5067-VІ. 

     При вирішенні ситуації треба скористатися Законом України «Про зайнятість 

населення» від 05.07.2012 р. № 5067- VІ і Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ. 

Завдання додому: Підготовка  до модуля. 

 

Викладач    Л.М.Піхотіна 

 

Виконану роботу направляйте на адресу: PikhotinaLM@ukr.net 


