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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності полягає в розширенні та поглибленні теоретичних знань
студентів в системі дисциплін, що вивчають міжнародні економічні відносини,
зокрема формування загальних та найбільш істотних знань про міжнародний
ринок праці, міжнародну міграцію, проблеми зайнятості та безробіття на
міжнародному рівні.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За результатами вивчення навчальної дисципліни студент має знати:
умови виникнення та ефективного функціонування сучасного
міжнародного ринку праці;
елементи та види кон’юнктури міжнародного ринку праці;
механiзм функцiонування сучасного міжнародного ринку праці;
поняття, види та форми зайнятостi робочої сили на міжнародного ринку
праці;
концепцiї повної та глобальної, примусової та добровiльної зайнятостi.
закон України “Про зайнятiсть населення”, його засади, змiст, структуру i
основнi роздiли;
основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці.
вміти:
сегментувати ринок праці за рiзними ознаками;
використовувати сучасне трудове законодавство на ринку праці України;
аналiзувати спiввiдношення попиту та пропозицiї робочої сили і
розробляти пропозиції щодо впливу на зміну цього співвідношення;
використовувати методи дослiдження ринку праці: статистичнi,
демографiчнi,
соцiологiчнi,
економiко-математичнi,
балансовий,
моделювання, графiчнi тощо;

прогнозувати обсяги i структуру попиту на робочу силу;
аналізувати структуру зайнятостi та безробiття;
характеризувати складові елементи механізму регулювання соціальнотрудових відносин;
систематизувати основні функції держави в системі регулювання
соціально-трудових відносин.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль, екзамен
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи. До
обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються письмово
в аудиторії.
Підсумковий контроль з дисципліни “Міжнародний ринок праці і
зайнятість” виконується через процес додавання кількості балів, які отримав
студент за обов’язкові та додаткові види самостійної роботи та на іспиті.
5. Викладач(і): Кравченко Ірина Семенівна, д.е.н., професор; Литвин
Олена Євгенівна, к.е.н, доцент
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

