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Силабус навчальної дисципліни 

«Ринок праці» 
Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні і поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Першого (бакалаврський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Ринок праці: сутність і структура; елементи ринку праці; Функції 

ринку праці; зовнішній і внутрішній ринки праці, їх особливості; 

первинний та вторинний ринки праці; поняття сегментації ринку 

праці; пропозиція та попит на ринку праці; безробіття та причини 

його виникнення; визначення рівня безробіття; поняття прихованого 

безробіття та його визначення; форми безробіття; специфіка 

регулювання ринку праці; система регулювання трудових відносин на 

міжнародному ринку праці 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Надання студентам можливості оволодіти системою знань про ринок 

праці та вміннями та навичками в сфері формування i регулювання 

його механізмів, зокрема, у визначенні місця ринку праці в 

економічній системі країни; розкритті концепцій регулювання 

соціально-трудових відносин, механізму саморегулювання, 

державного та колективно-договірного регулювання ринку праці, 

моделей регулювання ринку праці в залежності від типу економічної 

системи країни, суб’єктів структури та інфраструктури ринку праці, 

методів державного регулювання ринку праці, основних напрямів і 

принципів сучасної політики зайнятості населення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння: – сегментувати ринок праці за різними ознаками; 

– формулювати та проектувати основні заходи щодо сприяння 

самозайнятостi населення; 

– організовувати оплачувані громадські роботи для безробітних; 

– розробляти заходи щодо запобігання зростанню безробіття; 

– формулювати напрями державної політики в соціальному захисті 

безробітних; 

–проектувати заходи держави щодо підвищення 

конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці; 

– здійснювати регiонально-галузевий аналіз попиту та пропозиції на 

робочу силу; 

– аналізувати стан і рівень зайнятості населення за видами економічної 

діяльності, формами власності; 

– визначати рівні продуктивності та оплати праці, використання 

робочого часу, обсягу прихованого безробіття; 

– використовувати сучасні методи дослідження регіонального на 



національного ринків праці; 

– прогнозувати обсяги та структуру попиту на робочу силу; 

– систематизувати основні функції держави в системі регулювання 

соціально-трудових відносин. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Набуті знання щодо теорії та практики визначення, умови 

виникнення та ефективного функціонування сучасного ринку праці; 
– елементи та види кон’юнктури ринку праці; 

– механізми саморегулювання ринку праці, функціонування 

сучасного ринку праці, регулювання рівня та структури безробіття; 

– функції ринку праці; 

– підходи до аналізу ринку праці; 

– поняття, види та форми зайнятості і безробіття робочої сили на 

ринку праці; 

– нормативні положення, що забезпечують гарантії зайнятості 

населення; 

– зміст основних конвенцій МОП з питань регулювання ринку праці; 

– економічні й соціальні наслідки безробіття; 

– напрями державної політики в соціальному захисті безробітних; 

– види компенсацій працівнику при втраті роботи, в т. ч. тим, хто 

втратив роботу в зв’язку зі змінами в органiзацiї виробництва та 

праці; 

– регіонально-галузеві аспекти попиту та пропозиції робочої сили в 

Україні; 

– фактори iндивiдуального попиту на робочу силу; 

– основні методи дослідження ринку праці; 

– тенденції розвитку міжнародного ринку праці. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність ринку праці, його характеристика та 

функції. Ринок праці, основні поняття і проблеми Ринок праці і його 

функціонування. Методи державного регулювання національного 

ринку праці, ресурсне забезпечення ринку праці інформаційно-

аналітичне забезпечення ринку праці  та правове забезпечення ринку 

праці. Інфраструктура ринку праці. Світовий ринок праці його структура та 

особливості формування. Система регулювання трудових відносин на 

міжнародному ринку праці. Безробіття, його форми і причини.  

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, розв’язання ситуацій, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Системи сучасних 
технологій в економіці», «Проектний аналіз». 

Пореквізити «Обґрунтування господарських рішень», «Економічна діагностика», 
«Адаптивна економіка», «Оцінка економічної діяльності 
підприємств» та інших. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Башнянин Г.І. Про періодичну матрицю економічних систем: наукова 

монографія.  Львів: Вид-во Львівської комерційної академіїї, 2003. 117с. 

2. Лепейко Т.И., Красноносова Е.Н., Шапошникова Т.С., Нечипорук О. В. 

Экономика труда: учебное пособие/ МОН МС Украины , Харьковский 

национальный экономический университет. – Харьков: ХНЭУ, 2012.– 155 с. 

3. Ложачевська О. М., Кончин В.І., Новикова М.В., Полторацька О.Т.  

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: 

навчальний посібник/ МОН України, Національний авіаційний університет. 

 – Львів: НАУ, 2014. – 400 с. 

4. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: навчальний 

посібник. Київ: Ліра-К, 2014. – 240 с. 

5. Шиян А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=47141&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=47141&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337735&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337735&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=337735&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318991&lang=uk-UA


і економічних систем: навчальний посібник. Львів: Магнолія 2006, 2015. – 

228 с. 

6. Шумпетер Йозеф А. Теорія економічного розвитку. Дослідження 

прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу: пер. з англ.  

 Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, практичної підготовки, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, тестування 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

Мягких Ірина Миколаївна 

Посада: професор кафедри 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор економічних наук 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TC2XZYEAAAAJ&hl=ru 

E-mail: mred_1965@i.ua  

Робоче місце: 2.417 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник          Ірина Мягких 

 
 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318991&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318991&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=255038&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=255038&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=255038&lang=uk-UA

