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Силабус навчальної дисципліни 

«Міжнародний ринок праці»  

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сфера формування i регулювання механізмів міжнародного ринку 

праці, концепції регулювання соціально-трудових відносин, 

механізми державного та колективно-договірного регулювання 

ринку праці, моделі регулювання ринку праці в залежності від 

типу економічної системи країни, методи державного регулювання 

ринку праці, основні напрями та принципи сучасної політики 

зайнятості. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

В умовах Четвертої технологічної революцїї відбувається 

вивільнення зайвої робочої сили та зростання неповної зайнятості.  

Разом з цим існує і приховане безробіття, нерегламентова 

зайнятість.  Безробіття ускладнюють криміногенну ситуацію, 

породжують соціальні конфлікти та психологічний дискомфорт у 

суспільстві. Щоб розв’язати названі проблеми, потрібно створити 

дієву систему управління зайнятістю населення, створити умови 

соціалізації ринку праці, знайти ефективні форми й методи 

розв’язання соціальних суперечностей у сфері праці та зайнятості, 

сформувати нову концепцію управління ринком праці на основі 

національного та світового досвіду, створити ефективний механізм 

регулювання соціально-трудових відносин. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Оволодіти системою знань про виникнення та ефективне 

функціонування сучасного міжнародного ринку праці. Набути 

вміння та навички в сфері формування i регулювання механізмів 

міжнародного ринку праці, зокрема, у визначенні місця ринку 

праці в економічній системі країни. Знати концепції 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. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Застосовувати набуті знання в практиці регулювання механізмів 

ринку праці як на рiвнi підприємства, видів економічної діяльності 

так і міжнародної економіки загалом. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль 1. «Місце ринку праці в економічній 

системі» 

Тема 1. Навчальна дисципліна «Міжнародний ринок праці» 

Тема 2. Сутність ринку праці та його класифікація  

Тема 3. Механізми регулювання і функціонування міжнародного  



 

 

Фото за 

бажанням 

ринку праці 

Тема 4. Зайнятість населення 

Тема 5. Соціально-економічна природа безробіття, його види та 

регулювання 

Тема 6. Активна та пасивна політики держави на ринку праці 

Тема 7. Міжнародне співробітництво та інтеграція у світовий 

ринок праці в період посилення глобалізації. 

Тема 8. Інтеграція України в міжнародний ринок праці 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити Знання з міжнародної економіки, економіки зарубіжних країн, 

загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1.Балабанова Г.П. Вплив світових демографічних процесів на 

міжнародну трудову міграцію // Стратегія розвитку України 

(економіка, соціологія, право): наук. журн. - К.: НАУ, 2018. – № 1. 

– С. 123-129. 

2. Карлюк І.А., Кириленко О., Войцишина А.Передумова взаємодії 

внутрішнього та зовнішнього ринків національної економіки // 

Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник 

наукових праць: Випуск 35. – Київ: НАУ, 2012. – 273 с. 

3. Гуменюк Ю.П. Міжнародний ринок унікальної робочої сили: 

перспективи мігрантів // Вісник Національного університету 

"Львівська політехніка". – 2010. - № 691. – С. 321-326.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Ороховська Людмила Анатоліївна 

Посада:  професор кафедри міжнародної 

економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/php/page_lib.php?mode 

Тел.: 0971843808 

E-mail: liudmyla.orokhovska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2 корп. 402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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