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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Навчальним планом підготовки  студентів за напрямом „Управління 
персоналом та економіка праці” передбачено вивчення дисципліни „Ринок 
праці”. 

Метою вивчення навчальної дисципліни „Ринок праці” є формування у 

студентів системи знань про теоретичні та прикладні аспекти 

функціонування, сегментації, аналізу, прогнозування та 
регулювання ринку праці. 
Основними завданнями дисципліни є: 

- вивчення соціально-економічної сутності, функцій, суб’єктів та 
механізму функціонування ринку праці 

- визначення сегментів ринку праці та особливостей їх 

функціонування; 
- вивчення сутності ціни та вартості робочої сили на ринку праці; 
- вивчення соціально-економічної значимості, видів і форм зайнятості 
та безробіття населення; 

- аналіз, прогноз ринку праці; 
- вивчення нормативно-правового та інституційного забезпечення 
функціонування ринку праці; 

- закріплення прикладних основ державного та колективно-

договірного регулювання ринку праці тощо. 

Програмний матеріал дисципліни  рекомендується вивчати в порядку, 

передбаченому методичними рекомендаціями. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ  
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти функціонування ринку праці 
 

Тема 1. Ринок праці в соціально-економічній системі 
 

Сутність, соціально-економічна значимість та умови виникнення ринку 

праці.  Місце ринку праці у ринковій системі. Товар на ринку праці та його 

особливості. Поняття та характеристика поточного та сукупного ринку 

праці і їх складових. Поняття та види кон’юнктури ринку праці. Функції 
ринку праці у розрізі основних його суб’єктів.  
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке ринок праці та яке місце він займає у соціально-економічній 

системі? 

2. Чи правильним є твердження що ринок праці перебуває на «чолі» 

ринкової системи. Обґрунтуйте свою позицію. 

3. В чому полягає соціальна значимість ринку праці? 
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4. Вкажіть умови виникнення та формування ринку праці. 
5. Яка з функцій ринку праці, на вашу думку, є найбільш вагомою та 
значимою для держави, найманих працівників і роботодавців? 

Тести для самоконтролю: 

1. У сучасній ринковій системі ринок праці: 
а) є первинним по відношенню до інших видів ринків та визначає їх 

функціонування; 
б) підпорядкований іншим ринкам та функціонує у відповідності до 

напрямів їх розвитку; 

в) є самостійною «ланкою», яка незалежно функціонує від інших видів 
ринків; 

г) є самостійною «ланкою», яка чинить вплив та зазнає впливу інших 

видів ринків. 
2. Яка функція ринку праці  забезпечує встановлення певного рівня 
заробітної плати на основі співвідношення попиту та пропозиції праці: 
а) посередницька; 
б) інформаційна; 

в) ціноутворююча; 
г) регулююча. 

3. Яка функція ринку праці забезпечує вплив на всi сфери соціально-

економiчного життя суспільства – формування структури виробництва, 
розвиток регiонiв, переливанння робочої сили у розрізі видів економічної 
діяльності: 
а) посередницька; 
б) інформаційна; 

в) відтворювальна; 
г) регулююча. 

4. Яка функція ринку праці через механізм конкуренції забезпечує 
постійне поліпшення якісних характеристик працівників та умов праці 
(найму): 
а) інформаційна; 
б) посередницька; 

в) стимулююча; 
г) регулююча. 

5. До умов виникнення ринку праці не належать: 
а) юридична свобода продавця праці (можливість вільно розпоряджатися 

своїми здібностями до праці); 
б) економічна вимушеність власника засобів виробництва наймати 

робочу силу; 

в) відсутність у осіб інших засобів для існування, окрім зарплати; 

г) юридичний примус до праці всіх працездатних осіб. 
 

Тема 2. Складові та механізм функціонування ринку праці 
 

Основні складові праці. Товар на ринку праці та його особливості. 
Законодавче визначення основних суб’єктів ринку праці (найманий 

працівник, роботодавець, профспілка, об’єднання роботодавців). Функції 
держави як суб’єкта ринку праці. Механізм взаємодії суб’єктів ринку праці 
на різних рівнях.  
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Питання для самоперевірки: 

1. Який із наявних підходів до визначення товару на ринку праці є 
найбільш коректним? Обґрунтуйте власну думку.  
2. Що таке робоча сила? 

3. Перерахуйте специфічні характеристики товару на ринку праці. 
4. Як співвідносяться поточний та сукупний ринок праці? 

5. Які типи кон’юнктури ринку праці існують? Чи можливо їх досягнути 

в реальності? 

Тести для самоконтролю: 

1. Товаром на ринку праці є: 
а) економічно активне населення; 
б) індивідуальна робоча сила; в) людина з усіма її здібностями; 

г) результати праці. 
2. Товар, що купується-продаєтся  на ринку праці,  має такі особливості: 
а) він відчужується від його власника в процесі купівлі-продажу; 

б) процес купівлі-продажу товару на ринку праці є моментним; 

в) вартість товару на ринку праці оплачується відразу (авансова оплата); 
г) він не зникає в процесі використання, а самовідновлюється. 
3. Сукупний попит на ринку праці визначається: 
а) вакантними робочими місцями; б) чисельністю безробітних; 

в) чисельністю економічно активного населення; 
г) загальною кількістю робочих місць. 
4. Сукупна пропозиція праці на ринку визначається: 
а) чисельністю безробітних; б) загальною чисельністю населення; 
в) чисельністю економічно активного населення; 
г) загальною кількістю робочих місць. 
5. Поточна пропозиція на ринку праці визначається: 
а) загальною чисельністю населення; 
б) чисельністю економічно активного населення; 
в) чисельністю безробітних; 

г) загальною кількістю робочих місць. 
6. Поточний попит на ринку праці зводиться до: 

а) загальної чисельності робочих місць; 
б) чисельності економічно активного населення; 
в) чисельності безробітних; 

г) кількості вакантних робочих місць. 
7. В залежності від співвідношення між попитом та пропозицією 

розрізняють такі типи кон'юнктури ринку праці: 
а) трудодефіцитна; 
б) трудонадлишкова; 

в) рівноважна; 
г) усі відпові правильні. 

8. Процес купівлі-продажу товару на ринку праці називається: 
а) привласненням; б) володінням; 
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в) наймом; г) усі відповіді правильні. 
9. Відносини між найманим працівником та роботодавцем на ринку праці 
у разі купівлі відповідного товару оформлюються: 
а) договором підряду; б) нотаріально; 

в) трудовим договором; 

г) договором цивільно-правового характеру. 
10. До умов виникнення ринку праці не належать: 
а) юридична свобода продавця праці; 
б) економічна вимушеність власника засобів виробництва наймати 

робочу силу; 

в) відсутність у осіб інших засобів для існування, окрім зарплати; 

г) юридичний примус до праці всіх працездатних осіб. 
 

Змістовий модуль 2. Класифікація та сегментація ринку праці 
 

Тема 3. Сегменти та види ринку праці 
 

Сутність, цілі та ознаки сегментації ринку праці. Характеристика, 
переваги та недоліки зовнішнього  та внутрішнього ринків праці. 
Особливості ринків праці з обмеженою та необмеженою конкуренцією. 

Характеристика, переваги та недоліки гнучкого і жорсткого, первинного і 
вторинного ринків праці. Сегменти ринку праці за легальністю 

функціонування. Поняття неформального та кримінального ринків праці.  
Фіксований та загальний ринок праці.  
Питання для самоперевірки: 

1. Яку роль виконує держава у механізмі взаємодії суб’єктів ринку праці? 

Обґрунтуйте власну позицію відносно зміни ролі держави у 

функціонуванні ринку праці.  
2. Що таке профспілкова організація? Яку роль профспілки виконують на 
ринку праці? 

3. Що таке сегментація ринку праці та для чого її здійснювати? 

4. У рамках якого ринку праці за територіальною належністю хотіли б 

працювати ви? Обґрунтуйте власну позицію.  

5. Чим відрізняється жорсткий ринок праці від гнучкого? В рамках якого 

з них хотіли б працювати ви?  

6. Наведіть приклади трудової діяльності в межах первинного та 
вторинного ринку праці. 
7. Розмежуйте такі сегменти ринку праці як тіньовий та неформальний. 

Тести для самоконтролю: 

1. До суб'єктів ринку праці не належить: 
а) наймані працівники та представники їх інтересів – профспілки та їх 

об’єднання; 
б) роботодавці та представники їх інтересів - об'єднання підприємців; 
в) держава; г) робочі місця. 
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2.  Яку із перерахованих функцій не виконує держава на ринку праці: 
а) виступає в якості роботодавця; 
б) законодавчої - встановлює "правила гри" на ринку праці, регулює його 

за допомогою нормативних актів; 
в) соціально-економічної, що пов’язана із стимулюванням створення 

робочих місць; 
г) гарантійної – держава гарантує повну зайнятість. 
3. Підсистеми ринку праці, що характеризуються особливостями 

пропозиції та попиту на працю, умовами купівлі-продажу є: 
а) суб’єктами ринку праці; 
б) об’єктами ринку праці; 

в) сегментами ринку праці; 
г) відносинами на ринку праці. 

4. Ринок праці, що охоплює відносини між продавцями і покупцями праці 
з приводу наймання працівників в масштабах країни, регіону, місцевості, 
є: 
а) внутрішнім; б) жорстким; в) вільним; г) зовнішнім. 

5. Якому ринку праці характерні такі рис як висока залежність оплати праці 
від стажу роботи на підприємстві, заміщення вакантних робочих місць 
переважно за рахунок внутрішніх кадрових резервів, висока гарантія  
зайнятості та кар’єрного росту на підприємстві: 
а) жорсткому; 
б) первинному; 

в) внутрішньому; 
г) офіційному. 

6. Яка з нижче зазначених характеристик притаманна жорсткому ринку 

праці: 
а) високий рівень заробітної плати, праця за фахом, хороші умови праці; 
б) заміщення вакантних місць здійснюється через «вхідний порт»; 

в) регламентований робочий час, фіксоване робоче місце; 
г) низький рівень оплати праці, висока плинність, трудомісткі технології. 
7. Який із нижче зазначених різновидів ринків праці є вільним 

(необмеженої конкуренції): 
а) обопільна поліполія; 
б) обопільна монополія; 

в) монопсонія; 
г) обопільна монопсонія. 

8. Репетиторство, надомна праця, робота за гнучким графіком робочого 

часу – це приклади трудової діяльності в межах ринку праці: 
а) первинного; 

б) неформального; 

в) гнучкого; 

г) внутрішнього. 

9. Партисипативне управління, наявність дієвих профспілок, дотримання 
трудових норм, значимість премій та доплат – це характерні ознаки ринку 
праці: 
а) жорсткого; 

б) неформального; 

в) первинного; 

г) внутрішнього. 

10. Праця за вторинним місцем праці (сумісництво) без реєстрації 
трудового договору, що не пов’язана із здобутим фахом та полягає у 
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торгівлі на ринку у вихідні дні, є складовою  ринку праці: 
а) первинного, гнучкого, неформального; 

б) вторинного, жорсткого, регламентованого; 

в) первинного, жорсткого, неформального; 

г) вторинного, гнучкого, неформального.  

11. Праця у особистому підсобному господарстві в цілях реалізації 
продукції без реєстрації відповідної особи суб’єктом підприємницької 
діяльності є складовою ринку праці: 
а) гнучкого, кримінального; 

б) жорсткого, неформального; 

в) жорсткого, кримінального; 

г) гнучкого, неформального. 

12. Праця головного бухгалтера, який був залучений на роботу за 
посередництвом кадрової агенції на умовах високого рівня оплати праці та 
наявності соціального пакету, є складовою ринку праці: 
а) вторинного, зовнішнього; 

б) первинного, внутрішнього; 

в) вторинного, внутрішнього; 

г) первинного, зовнішнього. 

13. Яка з нижче перерахованих характеристик є недоліком внутрішнього 

ринку праці для роботодавців: 
а) менший термін адаптації працівників до умов робочого місця; 
б) «консервованість», недостатня гнучкість персоналу; 

в) можливість швидкого заповнення вакансій; 

г) можливість перевірки працівників у «вхідному порті». 
 

Тема 4. Внутрішньофірмовий ринок праці 
 

Сутність та особливості функціонування внутрішньофірмового ринку 

праці. Функції внутрішньофірмового ринку праці. Баланс та дисбаланс 
внутршіньофірмового ринку праці. Причини та заходи по усуненню 

кількісного та якісного дисбалансу на внутрішньофірмовому ринку праці.  
Питання для самоперевірки: 

1. Як співвідноситься внутрішньофірмовий ринок праці із регіональним, 

національним та міжнародним? 

2. Які особливості внутрішньофірмового ринку праці? 

3. Які функції виконує внутрішньофірмовий ринок праці? 

4. Які причини зумовлюють кількісний дисбаланс на 
внутрішньофірмовому ринку праці? 

5. Які причини зумовлюють якісний дисбаланс на внутрішньофірмовому 

ринку праці? 

6. Вкажать основні шляхи усунення кількісного та якісного дисбалансу 

на внутрішньофірмовому ринку праці. 
Тести для самоконтролю: 

1. Внутрішньофірмовий ринок праці обмежується рамками: 

а) регіону; 
б) держави; 

в) конкретного підприємства; 
г) усі відповіді правильні. 
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2. До функцій внутрішньофірмового ринку праці не належить: 
а) забезпечення збалансованості попиту та пропозиції праці на 

підприємстві; 
б) регулювання розміщення ресурсів праці за галузями та регіонами; 

в) ефективне використання робочої сили працівників на основі їх 

стимулювання, адаптації, службового просування; 
г) соціальний захист працівників підприємства. 
3. За співвідношенням між попитом та пропозицією праці виділяють такі 
типи  внутрішньофірмового ринку праці: 
а) первинний та вторинний; б) стандартний та гнучкий; 

в) збалансований і незбалансований; г) загальний та фіксований. 

4. Якщо на підприємстві існує надлишок працюючих за одними 

професійно-кваліфікаційними групами та дефіцит – за іншими, то 

внутрішньофірмовий ринок праці відповідного підприємства є: 
а) збалансованим; 

б) кількісно незбалансованим; 

в) якісно незбалансованим; 

г) рівноважним. 

5. Звільнення працівників, переведення їх на режим неповної зайнятості 
відповідає усуненню на внтуріньофірмовому ринку праці: 
а) якісного дисбалансу (попит більший пропозиції); 
б) кількісного дисбалансу (попит більший пропозиції); 
в) кількісного дисбалансу (пропозиція більша за попит); 
г) якісного дисбалансу (пропозиція більша за попит). 
6. Структурна зміна споживчого попиту та виробничої програми 

підприємства, технологічне переоснащення, модернізація виробництва – 

це основні причини: 

а) збалансованості внутрішньофірмового ринку праці; 
б) кількісної розбалансованості внутрішньофірмового ринку праці; 
в) якісної розбалансованості внутрішньофірмового ринку праці; 
г) усі відповіді правильні. 

 

Змістовий модуль 3. Функціонування ринку праці 
 

Тема 5. Індивідуальна пропозиція на ринку праці 
 

Сутність індивідуальної пропозиції на ринку праці. Функція 
корисності, крива байдужості,  бюджетне обмеження у теорії вибору на 
ринку праці. Значимість граничної норми заміщення та граничної норми 

заміщення доходу на відпочинок у індивідуальному пропонуванні праці на 
ринку. Рівновага індивідуального продавця на ринку праці. Ефект доходу 

та заміщення у індивідуальному пропонуванні праці. Крива індивідуальної 
пропозиції праці. Пропозиція якості та інтенсивності праці. Складові 
якості робочої сили. Функція індивідуального пропонування праці на 
ринку. 
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Питання для самоперевірки: 

1. Що кількісно характеризує індивідуальну пропозицію на ринку праці? 

2. Яка значимість кривої байдужості при обґрунтуванні рівноваги 

індивідуального продавця на ринку праці? 

3. Чи всі рівні корисності доступні індивідуальному продавцю на ринку 

праці? 

4. Що таке гранична норма заміщення та гранична норма ринкового 

заміщення доходу на відпочинок? Чи завжди вони співпадають? 

5. Чи впливає наявність нетрудового доходу на рівновагу продавця на 
ринку праці? 

6. Як графічно відобразити рівновагу продавця на ринку праці? 

7. Що таке ефект заміщення? Яким чином його дія впливає на 
пропозицію праці? 

8. Поясніть у яких випадках домінує ефект доходу при формуванні 
індивідуальної пропозиції на ринку праці? 

Тести для самоконтролю: 

1. Кількісною мірою індивідуальної пропозиції праці є: 
а) вік конкретної людини; б) стаж роботи; 

в) кількість робочих годин; 

г) чисельність економічно активного населення. 
2. Вихід на ринок праці індивідуального продавця пов'язаний з 
необхідністю вибору між: 

а) працею та капіталом; б) робочим часом та доходом; 

в) робочим часом, який забезпечує доход, та часом дозвілля; 
г) заробітною платою та доходом. 

3. Сукупність всіх комбінацій доход-дозвілля, що мають для індивіда 
однакову корисність, відображає: 
а) крива індивідуальної пропозиції праці; 
б) крива корисності; в) бюджетна лінія (обмеження); 
г) крива сукупної пропозиції праці. 
4. Приріст доходу, за який індивідуальний працівник (за власними 

оцінками) готовий відмовитись від години відпочинку на користь роботи, 

є: 
а) граничною схильністю до споживання; 
б) граничною нормою ринкового заміщення доходу на відпочинок; 
в) граничною нормою заміщення доходу на відпочинок; 
г) граничною схильністю до відпочинку. 

5. Якщо особа, яка в силу соціальної необхідності (маленькі діти)  

добровільно працює на 0,5 ставки (за 1000 грн. в місяць протягом 4 год. на 
день) готова працювати 6 год. на день за умови оплати праці 1300 грн., то 

її гранична норма заміщення доходу на відпочинок становить: 
а) MRS  = 300; б) MRS  = 100; 
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в) MRS  = 150; г) MRS  = 75. 

6. Сукупність комбінацій доход-дозвілля, які можуть бути доступні 
індивіду, відображає: 
а) крива байдужості; б) бюджетне обмеження; 
в) крива корисності; 
г) крива індивідуальної пропозиції праці. 
7. Величина доходу, яку можна отримати на ринку заміною однієї години 

відпочинку на одну годину роботи, є: 
а) граничною схильністю до споживання; 
б) граничною нормою заміщення доходу на відпочинок; 
в) граничною схильністю до відпочинку; 

г) граничною нормою ринкового заміщення доходу на відпочинок. 
8. Якщо гранична норма ринкового заміщення доходу на відпочинок 
(MRМS) та гранична норма заміщення доходу на відпочинок (MRS) 

характеризуються таким співвідношенням: MRМS > MRS, то 

індивідуальний продавець, який має раціональну поведінку на ринку 

праці: 
а) однозначно відмовиться від такої роботи; 

б) однозначно погодиться на таку роботу; 

в) очікуватиме, адже оплата праці на даній роботі не відповідає його 

власним оцінкам; 

г) буде байдужим, адже співвідношення між MRМS і MRS не 
випливає на поведінку індивідуального продавця на ринку праці. 

9. Під дією ефекту доходу індивідуальна пропозиція праці на ринку: 

а) не змінюється; 
б) зростає; 

в) зменшується; 
г) заміщується капіталом. 

10. Якщо доход, зароблений за годину праці, менш корисний для людини, 

ніж година вільного часу, людина надає перевагу вільному часу порівняно 

з найманою працею, то її поведінку на ринку визначає: 
а) ефект доходу; 

б) ефект заміщення; 
в) ефект корисності; 
г) усі відповіді правильні. 

11. Який із нижче зазначених ефектів впливає на формування 

індивідуальної пропозиції праці при  високій ставці заробітної плати: 

а) ефект доходу; 

б) ефект заміщення; 
в) ефект корисності; 
г) усі відповіді правильні. 

12. До якісних характеристик індивідуального продавця на ринку праці 
відноситься: 
а) інтенсивність праці; б) особистісні характеристики; 

в) професійно-кваліфікаційний рівень; 
г) усі відповіді правильні. 
13. Який ефект домінує при низькій ставці заробітної плати: 

а) ефект корисності; б) ефект байдужості;  
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в) ефект доходу; г) ефект заміщення. 
14. Під дією ефекту доходу час відпочинку: 

а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюється; 
г) мінімізується (наближається до 0). 

15. Інтереси, характер, вік, стать, адаптивність – це характеристики 

особи, які є: 
а) професійно-кваліфікаційними та не суттєвими на ринку праці; 
б) особистісними та такими, що визначають індивідуальне 
пропонування праці; 
в) особистісними, що не визначають індивідуальне пропонування 
праці; 
г) професійно-кваліфікаційними та такими, що визначають 
індивідуальне пропонування праці. 
 

Тема 6. Сукупна пропозиція на ринку праці 
 

Джерела сукупної пропозиції на ринку праці. Сутність та стратифікація 
людських ресурсів на ринку праці за методикою Міжнародної організації 
праці і законодавства України. Категорії населення, що забезпечують 
сукупну пропозицію праці за різними підходами. Якісні характеристики 

сукупної пропозиції праці (трудовий потенціал та людський капітал). 

Сутність та крива сукупної пропозиції праці. Особливості економічно 

вільного та економічно вимушеного пропонування праці на ринку. 
Сегментація сукупної пропозиції праці за різними ознаками. Цінові та 
нецінові фактори формування сукупної пропозиції на ринку праці. 
Напрями впливу на сукупну пропозицію праці.  
Питання для самоперевірки: 

1. Що є основним джерелом формування пропозиції на ринку праці? 

2. Чим відрізняється вітчизняний підхід та методика МОП до 

стратифікації людських ресурсів на ринку праці? 

3. Які категорії населення формують пропозицію праці у відповідності з 
вітчизняною та методикою МОП? 

4. Що таке трудовий потенціал? Які його основні характеристики? 

5. Що таке сукупна пропозиція праці? Чи пов’язана вона з 
індивідуальною пропозицією на ринку праці? 

6. Що таке економічно вимушена пропозиції праці? Яким чином її 
наявність трансформує криву сукупної пропозиції на ринку праці? 

7. Обґрунтуйте необхідність сегментації пропозиції праці на ринку. 
8. Під дією яких чинників та яким чином змінюється обсяг скупної 
пропозиції праці на ринку? 

9. Чи можна впливати на обсяги сукупної пропозиції на ринку праці? 

Тести для самоконтролю: 

1. Відповідно до методики МОП сукупну пропозицію праці формує: 
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а) безробітне населення; 
б) економічно активне населення за мінусом безробітних; 

в) економічно активне населення; г) трудові ресурси. 

2. Вікові межі 15-70 років є основою формування сукупної пропозиції 
праці: 
а) відповідно до вітчизняного підходу; 

б) відповідно до методології Міжнародної організації праці; 
в) вірні відповіді а) і б); г) у всіх країнах ЄС. 

3. Працездатна особа віком 25 років, яка не працює та не прикладає зусиль 
до вирішення проблеми власної зайнятості (має інші нетрудові джерела 
існування), на ринку праці є: 
а) безробітною (як за методикою МОП, так і вітчизняною); 

б) економічно активною (МОП) та безробітною (вітчизняний підхід); 

в) економічно неактивною (МОП) та незайнятою (вітчизняний підхід); 

г) незайнятою (МОП) та економічно неактивною (вітчизняний підхід). 

4. Працюючого 75-річного пенсіонера як суб’єкта ринку праці можна 
віднести до: 

а) економічно активного населення (МОП), трудових ресурсів 
(вітчизняний підхід); 

б) економічно неактивного населення (МОП), незайнятих (вітчизняний 

підхід); 

в) трудових ресурсів (вітчизняний підхід), населення, яке не входить у 

вікові межі пропонування праці (МОП); 

г) економічно неактивного населення (МОП), населення, яке не входить 
у вікові межі пропонування праці (вітчизняний підхід). 

5. Непрацюючу особу віком 35 років, яка має статус інваліда, на ринку 

праці можна віднести до: 

а) безробітних (як за методикою МОП, так і вітчизняною); 

б) економічно неактивних (МОП) та безробітних (вітчизняний підхід); 

в) незайнятою (МОП) та економічно неактивною (вітчизняний підхід); 

г) економічно неактивних (МОП) та населення, що не належить до 

трудових ресурсів  (вітчизняний підхід). 

6. Ціновим фактором формування пропозиції праці є: 
а) рівень життя; 
б) наявність нетрудового доходу; 

в) діяльність профспілок; 
г) рівень заробітної плати. 

7. Яка з нижче перерахованих категорій населення не належить до 

соціально вразливого сегменту пропонування праці на ринку: 

а) інваліди; 

б) жінки, що мають малолітніх дітей; 

в) молодь, що вперше вийшла на ринок праці; 
г) працездатні особи, які мають професійний досвід. 

8. Подовження термінів загальноосвітньої та професійної підготовки: 
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а) не впливає на сукупну пропозицію праці; 
б) зменшує сукупну пропозицію праці; 
в) збільшує сукупну пропозицію праці; 
г) усуває сукупну пропозицію праці. 
9. Обмеження одночасного отримання пенсії та заробітної плати, зниження 
пенсійного віку – це фактори: 

а) цінові, які призводять до зменшення сукупної пропозиції праці; 
б) нецінові, які призводять до зменшення сукупної пропозиції праці; 
в) нецінові, які призводять до збільшення сукупної пропозиції праці; 
г) цінові, які призводять до збільшення сукупної пропозиції праці. 
10. Підвищення розміру допомоги по догляду за дитиною, подовження 
терміну відпусти у зв’язку з народженням – це фактори: 

а) цінові, які призводять до зменшення сукупної пропозиції праці; 
б) нецінові, які призводять до зменшення сукупної пропозиції праці; 
в) нецінові, які призводять до збільшення сукупної пропозиції праці; 
г) цінові, які призводять до збільшення сукупної пропозиції праці. 

 

Тема 7. Індивідуальний та сукупний попит на ринку праці 
 

Сутність та фактори формування індивідуального попиту на працю. 

Визначення оптимального рівня індивідуального попиту на 
конкурентному ринку праці. Граничні витрати праці, граничний продукт 
та доход праці у формуванні індивідуального попиту на працю. Закон 

зменшення граничної віддачі. Короткостроковий та довгостроковий 

індивідуальний попит на працю,  фактори їх формування. Ефект масштабу 

та заміщення, їх вплив на індивідуальний  попит на працю. Поняття та 
особливості формування сукупного попиту на працю. Крива сукупної 
пропозиції праці. Цінова еластичність сукупного попиту на працю по 

заробітній платі. Закони Хікса-Маршала (похідного попиту) у формуванні 
сукупного попиту на працю. Перехресна еластичність попиту на працю.   

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке індивідуальний попит на працю? Які фактори впли-вають на 
його обсяг? 

2. Яким чином граничні витрати та граничний доход праці визначають 
індивідуальний попит на працю? 

3. Коли індивідуальний попит на працю можна вважати оптимальним? 

4. Чим відрізняється короткостроковий та довгостроковий 

індивідуальний попит на працю? 

5. В чому сутність закону спадної граничної віддачі? Яким чином на його 

основі можна визначити оптимальний обсяг індивідуального попиту на 
працю? 

6. В умовах зростання заробітної плати до якої межі роботодавцю 

вигідно змінювати структуру факторів виробництва на користь капіталу? 
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7. Яким чином ефект масштабу впливає на індивідуальний попит на 
працю при зміні споживчого попиту на товари та послуги підприємства?  

8. Що таке сукупний попит на ринку праці? За яким ринковим законом 

змінюється його обсяг? 

9. Коли попит на певний вид праці є еластичним? Як це впливає на 
сукупний заробіток працівників в умовах зміни розміру заробітної плати? 

10. Що таке перехресна еластичність попиту на працю? Як на її основі 
можна визначити рівень взаємозамінності таких факторів виробництва як 

праця та капітал? 

Тести для самоконтролю: 

1. Суб’єктом формування індивідуального попиту на працю є: 
а) найманий працівник; б) роботодавці (підприємства); 
в) окремий роботодавець (підприємство); 

г) економічно активне населення. 
2. Пропозиція праці для окремої фірми на конкурентному ринку праці 
визначається: 
а) граничним продуктом праці; 
б) граничним доходом праці; 

в) граничними витратами праці; 
г) граничним прибутком праці. 

3. Індивідуальний попит на працю визначається кривою: 

а) граничних витрат праці; 
б) граничного продукту праці; 

в) граничного доходу праці; 
г) вірні відповіді б і в. 

4. При якому співвідношенні граничного доходу праці (MRP) та граничних 

витрат праці (MRC) обсяг індивідуального попиту на працю є 
оптимальним (забезпечує максимізацію прибутку): 

а) MRP = MRC; 

б) MRP > MRC; 

в) MRP < MRC; 

г) MRP = MRC = 0; 

5. Поки MRP (граничний продукт праці) > MRC (граничні витрати праці) 
роботодавцю доцільно: 

а) не змінювати чисельності працівників; 
б) збільшувати чисельність працівників; 
в) зменшувати чисельність працівників; г) звільнити працівників. 
6. Короткостроковий індивідуальний попит на працю – це попит…. 

(оберіть правильне продовження речення): 
а) протягом не більше одного місяця; 
б) за якого капітал та технології підприємства залишаються незмінним; 

в) за якого капітал та технології підприємства змінюються; 
г) при якому чисельність найманих працівників  не перевищує  50 осіб. 

7. У довгостроковому періоді індивідуальний попит на працю залежить 
від: 

а) рівня заробітної плати; 

б) капіталу та технологій підприємства; 
в) попиту на товари та послуги підприємства; 
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г) усього вище перерахованого. 

8. Чи доцільно роботодавцю, чисельність найманих працівників у якого 

складає 10 осіб, залучати  на роботу ще одного працівника, якщо його 

місячна зарплата становить 2000 грн., а очікуваний приріст обсягів 
виробництва складе  100 од./місяць (при ціні 25 грн.): 

а) недоцільно; б) доцільно; 

в) дана інформація не є основою для прийняття рішення щодо найму 

персоналу; 

г) недоцільно, оскільки слід звільнити частину вже залученого 

персоналу. 

9. Зростання заробітної плати під дією ефекту масштабу призводить до: 

а) зростання ціни товару, зниження споживчого попиту на нього, а відтак 
– до зниження  попиту на працю; 

б) зниження ціни товару, зростання споживчого попиту на нього, а відтак 
– до зростання  попиту на працю; 

в) незмінності попиту на працю; 

г) зростання ціни товару, споживчого попиту на товари та попиту на 
працю. 

10. Замінювати  працю  капіталом доцільно якщо: 

а) 
MPk

C

MPL

W
=

; 

б) 
MPk

C

MPL

W
>

; 

в) 
MPk

C

MPL

W
<

; 

г) 
0==

MPk

C

MPL

W , 

де W — ставка заробітної плати; С — вартість орендної плати за 
експлуатацію устаткування за певний період (амортизація); МРL — 

граничний продукт праці; МРk — граничний продукт капіталу. 
11. У разі зростання попиту на продукцію підприємства: 
а) попит на працю не змінюється під дією ефекту масштабу; 

б) попит на працю зростає під дією ефекту заміщення; 
в) попит на працю збільшується під дією ефекту масштабу; 

г) попит на працю скорочується під дією ефекту заміщення. 
13. Якщо коефіцієнт прямої еластичності попиту на працю >1, то при 

зростанні заробітної плати працівників їх ФОП: 

а) знижуватиметься; б) зростатиме; 
в) залишатиметься незмінним; 

г) на основі коефіцієнта еластичності не можна говорити про тенденції 
зміни ФОП. 

 

Тема 8. Ціна та вартість робочої сили 
 

Заробітна плата як ціна робочої сили на ринку праці. Функції 
заробітної плати, їх значимість для основних суб’єктів ринку праці. 
Ринкові та неринкові, зовнішні та внутрішні фактори формування рівня 
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заробітної плати. Поняття вартості робочої сили. Співвідношення ціни та 
вартості робочої сили. Фактори  збільшення та зменшення вартості 
робочої сили. Міжнародна класифікація витрат на робочу силу. Складові 
витрат на робочу силу у відповідності з вітчизняним підходом. Прямі та 
непрямі витрати на робочу силу. Вплив ціни та вартості робочої сили на 
кон’юнктуру ринку праці.  
Джерела інформації про ринок праці. Показники економічної 

активності та зайнятості населення. Аналіз причин, поширеності та 
тривалості безробіття. Статистична характеристика  умов праці. 
Питання для самоперевірки: 

1. Що є ціною робочої сили на ринку праці? 

2. Яка з функцій заробітної плати, на вашу думку, є найбільш значимою 

для найманого працівника, роботодавця, держави? 

3. Які чинники формування рівня заробітної плати є ринковими? 

4. Яким чином рівень заробітної плати впливає на попит та пропозицію 

праці? 

5. Обґрунтуйте як співвідносяться між собою ціна та вартість робочої 
сили. 

6. Які групи витрат на робочу силу у відповідності з вітчизняним 

підходом є прямими, а відтак належать до ФОП? 

7. Які непрямі витрати на утримання робочої сили є обов’язковими для 
роботодавця? 

Тести для самоконтролю: 

1. Специфічною ціною робочої сили на ринку праці як для найманих 

працівників, так і роботодавців є: 
а) додана вартість; 
б) умовно-чиста продукція; 

в) заробітна плата; 
г) вартість засобів для існування. 

2. До функцій заробітної плати не належить: 
а) відтворювальна; 
б) соціальна; 

в) оптимізаційна; 
г) кооперативна. 

3. Яка з нижче зазначених функцій заробітної плати виражається у 
встановленні залежності її розміру від особистого вкладу працівника в 
цілях покращення результатів діяльності:   
а) оптимізаційна; 
б) регулююча; 

в) мотиваційна; 
г) кооперативна. 

4. Забезпечення рівної заробітної плати за однакову працю в однакових 

умовах, усунення будь-якої дискримінації в оплаті праці забезпечує 
функція заробітної плати: 

а) соціальна; 
б) мотиваційна; 

в) регулююча; 
г) відтворювальна. 

5. Для роботодавця заробітна плата найманих працівників є: 
а) елементом витрат, який роботодавець прагне збільшити; 

б) елементом витрат, який роботодавець прагне зменшити; 
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в) трудовим доходом та засобом для існування; 
г) підприємницьким доходом та засобом для існування. 
6. Забезпечення працівників та членів їх родини необхідними життєвими 

благами для відновлення витраченої в процесі праці робочої сили 

забезпечує функція заробітної плати: 

а) мотиваційна (відповідає інтересам як найманих працівників, так і 
роботодавців); 

б) оптимізаційна (відповідає інтересам роботодавців); 
в) відтворювальна (відповідає інтересам найманих працівників); 
г) регулююча (відповідає інтересам найманих працівників, роботодавців 

та держави). 

7. До ринкових зовнішніх чинників впливу на заробітну плату належить: 
а) співвідношення між попитом та пропозицією праці; 
б) системи оплати праці та преміювання на підприємстві; 
в) умови праці на підприємстві; 
г) соціальні стандарти та гарантії держави (мінімальна заробітна плата, 
прожитковий мінімум). 

8. Як співвідносяться між собою ціна та вартість робочої сили: 

а) вони рівні; б) вони не пов’язані; 
в) вартість робочої сили є нижчою у порівнянні з її ціною; 

г) ціна робочої сили є нижчою у порівнянні з її вартістю. 

9. Якщо ціна робочої сили не змінилась, а вартість робочої сили зросла, то 

це впливає на таку складову ринку праці як:  

а) пропозиція праці (зменшується); 
б) попит на працю (збільшується); 
в) попит на працю (зменшується); 
г) пропозиція праці (збільшується). 
10. Витрати на страхування працівників, обов’язковість якого не 
передбачено законодавством (життя, добровільне пенсійне, медичне): 
а) є складовою вартості робочої сили; 

б) є складовою ціни робочої сили (відноситься до ФОП); 

в) є складовою як ціни, так і вартості робочої сили; 

г) не є складовою ціни та вартості робочої сили. 

11. Єдиний соціальний внесок (нарахування на ФОП у Фонди соціального 

страхування) є складовою: 

а) вартості робочої сили; б) ціни робочої сили; 

в) як ціни, так і вартості робочої сили; 

г) ні ціни, ні вартості робочої сили. 

12. До внутрішніх чинників формування рівня заробітної плати на 
підприємстві належить: 
а) рівень інфляції; б) умови праці; 
в) соціальні стандарти та гарантії; 
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г) фіскальні інструменти. 
 

Змістовий модуль 4. Зайнятість та безробіття населення як індикатор  

функціонування ринку праці 
 

Тема 9. Зайнятість населення як форма  відповідності попиту та 

пропозиції праці 
 

Сутність зайнятості. Соціально-економічна значимість зайнятості у 

розрізі ієрархічних рівнів. Методологічно-правові особливості визначення 
категорій зайнятого населення за методикою Міжнародної організації 
праці та законодавства України. Сутність форм зайнятості. Класифікація 
форм зайнятості за різними ознаками (за способом організації робочого 

часу, за статусом та стабільністю трудової діяльності, за характером 

організації робочих місць, легальністю). Наслідки існування тіньової 
зайнятості у розрізі суб’єктів ринку праці. Види зайнятості. Структура 
зайнятості та необхідність її аналізу.  

Питання для самоперевірки: 

1. Які підходи до визначення сутності «зайнятості» ви знаєте? Якого 

підходу притримуєтесь ви? 

2. В чому полягає економічна та соціальна значимість зайнятості? 

3. Розмежуйте особливості та критерії визначення категорій зайнятого 

населення згідно законодавства України та методики МОП.  

4. Що таке вторинна зайнятість? Чим обумовлена її поширеність в 
Україні? 

5. Які форми зайнятості прийнято розрізняти за критерієм її легальності? 

До яких наслідків призводить тінізація зайнятості населення? 

6. Що таке соціальний амортизатор? 

7. Обґрунтуйте необхідність аналізу структури зайнятості населення.   
Тести для самоконтролю: 

1. Економічне значення зайнятості на макро та мезо- рівнях полягає у: 

а) створенні суспільного продукту або національного доходу; 
б) визначенні соціальної структури суспільства, а також  рівня  

соціальної стабільності; 
в) створенні умов для суспільного прогресу, всебічного розвитку та 

самоутвердження особистості та суспільства в цілому; 
г) усі відповіді вірні. 
2.  Соціальна сутність зайнятості на  рівні домогосподарства та окремої 
особи проявляється у: 

а) визначенні соціальної структури суспільства, а також  рівня  
соціальної стабільності; 

б) створенні суспільного продукту або національного доходу; 
в) соціалізації особи, її інтеграції в суспільне життя; 
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г) створенні доданої вартості. 
3. Особа, що працює на 0,5 ставки на роботі як суб’єкт ринку праці 
належить до: 

а) безробітних (як за методикою МОП, так і законодавством України); 

б) зайнятих (як за методикою МОП, так і законодавством України); 

в) зайнятих (за методикою МОП), безробітних (за  законодавством 

України); 

г) безробітних (за методикою МОП), зайнятих (за  законодавством 

України). 

4. Основним критерієм віднесення особи до категорії зайнятих за 
методикою МОП є робота за винагороду протягом тижня не менше ніж: 

а) 4 години; б) 2 години; в) 1 година; г) 8 годин. 

5. Особа віком 20 років, яка навчається стаціонарно у вузі на ринку праці 
належить до категорії: 
а) зайнятих (як за методикою МОП, так і законодавством України); 

б) безробітних (як за методикою МОП, так і законодавством України); 

в) зайнятих (за методикою МОП), економічно неактивного населення (за  
законодавством України); 

г) економічно неактивного населення (за методикою МОП), зайнятих (за  
законодавством України). 

6. Особа віком 50 років, яка не працює за наймом, а веде підсобне 
господарство та реалізує сільськогосподарську продукцію,  на ринку праці 
є: 
а) безробітною (як за методикою МОП, так і законодавством України); 

б) зайнятою (за методикою МОП) та нелегально зайнятою (за 
вітчизняним підходом); 

в) зайнятою (за вітчизняним підходом) та нелегально зайнятою (за 
методикою МОП); 

г) зайнятою (за вітчизняним підходом) та економічно неактивною  (за 
методикою МОП). 

7. Особа віком 75 років, яка працює вахтовим методом сторожем на 
одному з підприємств як суб’єкт ринку праці належить до: 

а) зайнятих (як за методикою МОП, так і законодавством України); 

б) безробітних (як за методикою МОП, так і законодавством України); 

в) зайнятих (за методикою МОП), економічно неактивного населення (за  
законодавством України); 

г) населення, що не належить до вікових меж суб’єктів ринку праці (за 
методикою МОП), зайнятих (за  законодавством України). 

8. За стабільністю трудової діяльності зайнятість прийнято поділяти на: 
а) постійну; 

б) тимчасову; 
в) сезонну; 

г) усі відповіді вірні. 
9. До позитивних  наслідків існування тіньової зайнятості для 
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роботодавців належить: 
а) зниження вартості утримання робочої сили; 

б) зменшення надходжень до державних страхових фондів; 
в) труднощі у притягненні до відповідальності працюючих в «тіні” за 

результати їх роботи; 

г) зменшення напруги у суспільстві (соціальний амортизатор). 

10. До негативних наслідків існування тіньової зайнятості для зайнятих в 
«тіні» належить: 
а) гарантоване перебування у системі державного соціального 

страхування; 
б) зниження вартості утримання робочої сили внаслідок несплати 

нарахувань на ФОП у фонди соціального страхування; 
в) незахищеність щодо виконання норм трудового законодавства ( в 

частині умов, оплати праці, обліку трудового стажу); 

г) отримання більшого трудового доходу внаслідок його не 
оподаткування. 

11. Співвідношення між певними сегментами зайнятих, що виокремлені 
за певними ознаками – це: 
а) сегментація ринку праці; 
б) структура зайнятості; 

в) форми зайнятості; 
г) усі відповіді вірні. 

12. Позитивним наслідком тіньової зайнятості для держави є: 
а) зниження вартості утримання робочої сили; 

б) забезпечення вищого рівня заробітної плати внаслідок її не 
оподаткування; 

в) соціальна амортизація; 
г) обмеження фінансових можливостей щодо реалізації соціального 

захисту. 
13. Аналізувати структуру зайнятості можна за такими ознаками: 

а) види економічної діяльності; 
б) статево-вікові ознаки населення; 

в) форми власності; 
г) усі вище перераховані. 

14. Особи, що проходять військову службу (поза контрактом), як суб’єкти 

ринку праці є за законодавством України є: 
а) зайнятими; 

б) безробітними; 

в) економічно неактивними; 

г) економічно активними. 
 

Тема 10. Безробіття  як форма незадоволеної  пропозиції праці 
 

Сутність та соціально-економічні наслідки безробіття. Методологічно-

правові особливості визначення категорій безробітного населення за 
методикою Міжнародної організації праці та законодавства України. Види 

безробіття за причинами його виникнення (фрикційне, структурне, 
циклічне, конверсійне, технологічне, інституційне), заходи щодо його 

мінімізації. Поняття вимушеного та добровільного безробіття. Пориродний 

рівень безробіття. Вилди безробіття за ознаками формальності, повноти та 
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тривалістю. Залежність ймовірності працевлаштування від тривалості 
безробіття. Макроекономічні аспекти безробіття (крива Філіпса, закон 

Оукена, крива Беверіджа).  
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке безробіття чи є можливим його подолання? 

2. Порівняйте методологічні особливості визначення категорій 

безробітного населення за методикою МОП та законодавством України. 

3. До яких соціально-економічних наслідків призводить безробіття 
населення? Чи завжди наслідки безробіття є виключно негативними? 

4. Які види безробіття є добровільними? Чому? 

5. Який вид безробіття є достатньо прогнозованим? Які заходи щодо його 

мінімізації ви знаєте? 

6. Чим відрізняється технологічне та структурне безробіття? 

7. Як прийнято класифікувати безробіття за його тривалістю? Яка 
тривалість безробіття є «критичною» при пошуку роботи? 

8. Яке практичне значення має крива Беверіджа? 

9. Що відображає крива Філіпса? Чи можна її застосовувати при 

довгостроковому соціально-економічному прогнозуванні? 

10. Як відповідно до закону Оукена пов’язані темпи зростання ВВП та 
рівень безробіття? 

Тести для самоконтролю: 

1. Відповідно до кривої Беверіджа природний рівень безробіття 
характеризується: 
а) відсутністю вакансій; 

б) рівністю між кількістю вакансій та чисельністю безробітних; 

в) відсутністю економічно неактивного населення; 
г) перевищенням кількості вакансій над чисельністю безробітних. 

2. Якщо особа працює на 0,5 ставки  внаслідок згортання виробничих 

потужностей підприємства, то вона охоплена: 
а) частковим вимушеним безробіттям; 

б) частковим добровільним безробіттям; 

в) повним безробіттям; г) повною зайнятістю. 

3. Особа, яка втратила роботу та не поспішає з подальшим пошуком 

підходящої роботи, оскільки втрачений заробіток їй частково компенсує 
допомога по безробіттю, охоплена безробіттям: 

а) конверсійним; 

б) технологічним; 

в) циклічним; 

г) інституційним. 

4. Крива Беверіджа відображає: 
а) обернений зв’язок між рівнем інфляції  та рівнем безробіття; 
б) прямий зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та чисельністю 

безробітних; 

в) обернений зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та 
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чисельністю безробітних; 

г) прямий зв’язок між рівнем інфляції  та рівнем безробіття. 
5. Громадянин віком 65 років, який шукає роботу протягом місяця за 
посередництвом приватної кадрової агенції та готовий приступити до 

підходящої роботи у найближчий час, на ринку праці є: 
а) безробітною особою (методика МОП, вітчизняний підхід); 

б) безробітною особою (методика МОП), економічно неактивною особою 

(вітчизняний підхід); 

в) безробітною особою (вітчизняний підхід), економічно неактивною 

особою (методика МОП); 

г) безробітною особою (методика МОП), незайнятою (вітчизняний 

підхід). 

6. Крива Філіпса відображає: 
а) обернений зв’язок між рівнем інфляції  та рівнем безробіття; 
б) прямий зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та чисельністю 

безробітних; 

в) обернений зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та 
чисельністю безробітних; 

г) прямий зв’язок між рівнем інфляції  та рівнем безробіття. 
7. Молода особа віком 25 років, яка зареєстрована у базовому центрі 
зайнятості як безробітна з мотивів отримання допомоги по безробіттю та 
субсидії (без реальної готовності до працевлаштування) на ринку праці є: 
а) безробітною особою (методика МОП), економічно неактивною особою 

(вітчизняний підхід); 

б) безробітною особою (методика МОП), незайнятою (вітчизняний 

підхід); 

в) безробітною особою (методика МОП, вітчизняний підхід); 

г) безробітною особою (вітчизняний підхід), економічно неактивною 

особою (методика МОП). 

8. Ймовірність працевлаштування суттєво знижується при перебуванні у 

статусі безробітного терміном: 

а) понад 12 місяців; 
б) понад 6 місяців; 

в) понад 9 місяців; 
г) понад 3 місяці.  

9. Причиною виникнення структурного безробіття є: 
а)  технічна модернізація виробництва; 
б) зміна структури сукупного споживчого попиту; 

в)  необхідність часу для пошуку роботи; 

г)  політика держави щодо демілітаризації економіки. 

10. До негативних наслідків безробіття можна віднести: 

а) посилення конкуренції на ринку праці як фактору самовдосконалення; 
б) професійна дискваліфікація; 
в) формування резерву робочої сили; г) усі відповіді вірні. 
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11. Хронічне (застійне) безробіття триває в часі: 
а) понад 6місяція; 
б) понад 3 місяці; 

в) понад 5 років; 
г) понад 12 місяців. 

12. Добровільне безробіття охоплює: 
а) структурне та інституційне; 
б) фрикційне та конверсійне; 

в) структурне та циклічне; 
г) фрикційне та інституційне. 

13. Якщо особа втратила роботу у зв’язку із перепрофілюванням 

підприємства на виробництво абсолютно нової продукції, то вона 
охоплена: 
а) структурним безробіттям; 

б) технологічним безробіттям; 

в) циклічним безробіттям; 

г) інституційним безробіттям. 

14. Підвищення рівня інформованості суб’єктів ринку праці стосовно 

наявних вакансій, професійно-кваліфікаційних характеристик безробітних 

є засобом мінімізації безробіття: 
а) технологічного; 

б) структурного; 

в) циклічного; 

г) фрикційного. 

15. Зростання реального ВВП у обсязі 3% зумовить такі зміни на ринку 
праці: 
а) знизить рівень безробіття на 1%; 

б) знизить рівень безробіття на 2%; 

в) не змінить рівень безробіття; 

г) збільшить рівень безробіття на 
1,5%. 

16. Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації є 
засобами мінімізації безробіття: 
а) структурного та циклічного; 

б) інституційного та фрикційного; 

в) структурного та технологічного; 

г) циклічного та інституційного. 

17. Для того, щоб знизити рівень безробіття у наступному році на 2% 

відповідно до закону Оукена необхідно забезпечити зростання реального 

ВВП у обсязі: 
а) не менше 5%; 

б) не менше 7%; 

в) не менше 8%; 

г) не менше 4%. 

18. Який із нижче зазначених видів безробіття є прогнозованим та підлягає 
державному регулюванню за посередництвом економічних інструментів: 

а) конверсійне; 
б) циклічне; 

в) фрикційне; 
г) технологічне. 

 

 

Змістовий модуль 5. Забезпечення функціонування ринку праці 
 

Тема 11. Інфраструктура ринку праці 
 

Сутність та складові інфраструктури ринку праці. Функції 
інфраструктури ринку праці. Центральні та регіональні органи державної 
влади  як інфраструктура ринку праці. Значимість та складові Державної 
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служби зайнятості у інфраструктурному забезпеченні функціонування 
ринку праці. Посередницько-інформаційна інфраструктура ринку праці. 
Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України 

(ЄТНаСП). Єдина інформаційно-аналітична система (ЄІАС) як інструмент 
інформаційного супроводу ЄТНаСП в системі Державної служби 

зайнятості України. Кадрові агенції як складова інфраструктурного 

забезпечення функціонування ринку праці. Освітня складова 
інфраструктури ринку праці.  
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке інфраструктура ринку праці? Які функції на ринку праці вона 
виконує? 

2. Які інституційні складові включає Державна служба зайнятості в 
Україні? 

3. Які функції покладаються на Державний центр зайнятості та Обласні 
центри зайнятості? 

4. Які центри зайнятості вважаються базовими? Яка їх значимість у 

забезпеченні функціонування ринку праці? 

5. Яка послідовність обслуговування незайнятого населення відповідно 

до ЄТНаСП? 

6. Наведіть приклади освітньої інфраструктури ринку праці.  
Тести для самоконтролю: 

1. Виконання якої із функцій не покладається на інфраструктуру ринку 
праці: 
а) регулююча; 
б) інвестування; 

в) посередницько-інформаційна; 
г) освітня. 

2. Міграційні центри, кадрові агенції – це інфраструктура ринку праці, яка 
забезпечує: 
а) формування та реалізацію державної політики щодо ринку праці та 

зайнятості населення; 
б) захист інтересів найманих працівників у взаємовідносинах з 

роботодавцями; 

в) посередницько-інформаційну діяльність на ринку праці; 
г) усі відповіді правильні. 
3. Центральним органом державної влади у сфері  зайнятості населення та 
ринку праці є:  
а) Головне управління праці та соціального захисту населення; 
б) Міністерство соціальної політики; 

в) Державна служба зайнятості; г) усі відповіді вірні. 
4. Вищим керівним органом у системі ДСЗ є: 
а) Державний центр зайнятості; б) Обласний центр зайнятості; 
в) Головне управління праці та соціального захисту населення; 
г) Національне бюро праці. 
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5. До базових центрів зайнятості у системі державної служби зайнятості 
належить: 
а) обласні центри зайнятості; б) районні та міські центри зайнятості; 
в) обласні, районні та міські центри зайнятості; 
г) усі центри зайнятості (в т.ч. Державний центр зайнятості). 
6. Надання соціальних послуг незайнятому населенню, робота з 
роботодавцями покладається на: 
а) Державний центр зайнятості; 
б) районні та міські центри зайнятості; 
в) обласні центри зайнятості; г) усі відповіді правильні. 
7. Видача офіційних дозволів на працевлаштування іноземців в Україні 
покладається на: 
а) Державний центр зайнятості; 
б) районні центри зайнятості; 

в) обласні центри зайнятості; 
г) базові центри зайнятості. 

8. Функція контролю за дотриманням законодавства України у сфері праці 
покладається безпосередньо на: 
а) Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про   

працю; 

б) Головне управління праці та соціального захисту населення; 
в) Міністерство соціальної політики; 

г) Державний центр зайнятості. 
9. На обласні центри зайнятості у системі державної служби зайнятості 
покладається виконання функції: 
а) надання соціальних послуг незайнятому населенню; 

б) надання консультаційної допомоги та контроль за діяльністю базових 

центрів зайнятості; 
в) прогнозування  регіонального ринку праці; 
г)  вірні відповіді б і в. 
10. Обслуговування незайнятого населення у системі державної служби 

зайнятості здійснюється: 
а) довільно в залежності від потреб та побажань клієнтів; 
б) за типовим загальнодержавним порядком – Єдиною технологією 

надання соціальних послуг незайнятому населенню (ЄТНаСП); 

в) за типовим для кожного регіону порядком – ЄТНаСП; 

г) за типовим для кожного базового центру зайнятості  порядком – 

ЄТНаСП. 

11. На Головне управління праці та соціального захисту населення ОДА не 
покладається: 
а) організація на засадах соціального партнерства проведення 

переговорів і укладення угоди в області; 
б) подання пропозицій до програми соціально-економічного розвитку 
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області; 
в) проведення моніторингу у сфері праці, зайнятості, трудової міграції в 

регіоні; 
г) забезпечує проведення державної експертизи умов праці, участь у 

підготовці пропозицій до списків № 1 і № 2 виробництв. 
12. До системи державної служби зайнятості в Україні не належить:
а) приватні кадрові агенції; б) Обласний центр зайнятості; 
в) Головне управління праці та соціального захисту населення; 
г) Міністерство соціальної політики. 

13. Відповідно до ЄТНаСП перше та всі наступні відвідування базового 

центру зайнятості завжди розпочинаються з: 
а) профінформаційного сектору; 

б) сектору самостійного пошуку роботи; 

в) сектору активної підтримки безробітних; 

г) сектору взаємодії  з роботодавцями.

14. На сектор активної підтримки безробітних покладається: 
а) реєстрація клієнтів (в т.ч. повторна); 
б) залучення незайнятих до професійного навчання, громадських робіт; 
в) професійна консультація та профорієнтація; 
г) усі відповіді правильні. 
15. На сектор (відділ) взаємодії з роботодавцями покладається виконання 
функції: 
а) збору звітних даних про вакансії, заплановане (фактичне) вивільнення 

працівників; 
б) професійної орієнтації незайнятих; 

в) підбору персоналу для заповнення робочих місць; 
г) вірні відповіді а і в. 

 

Тема 12. Правове, наукове та інформаційне забезпечення ринку праці 
 

Основні нормативно-правові акти у сфері ринку праці та соціально-

трудових відносин. Основні наукові установи та напрями їх досліджень 
ринку праці. Джерела інформаційного забезпечення аналізу ринку праці. 
Характеристика статистичних форм звітності суб’єктів на ринку праці. 
Вибіркові обстеження домогосподарств з питань економічної активності 
як основа інформаційного забезпечення аналізу ринку праці.  
Питання для самоперевірки: 

1. Які основні права та гарантії у сфері праці визначенні в Конституції 
України? 

2.  Яка значимість Кодексу законів про працю України у забезпеченні 
функціонування ринку праці? 

3. Які Закони України складають правову основу функціонування ринку 

праці в державі? 
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4. Які основні освітні інституції визначають наукові засади 

функціонування ринку праці в Україні? 

5. Які основні джерела інформаційного забезпечення регулювання ринку 

праці ви знаєте? Перерахуйте їх переваги та недоліки. 

6. Які форми звітності у сфері  праці визначені в Україні? 

Тести для самоконтролю: 

1. До нормативно-правового забезпечення функціонування ринку праці в 
Україні належить: 
а) Закон України «Про зайнятість»; 

б) Кодекс законів про працю; 

в) Закон України «Про оплату праці»; 

г) усі відповіді правильні. 
2. До інформаційних джерел аналізу та регулювання ринку праці 
належить: 
а) переписи населення; б) поточний облік; 
в) вибіркові обстеження домогосподарств та підприємств; 
г) усі відповіді правильні. 

3. Переписи населення як джерело інформації про ринок праці мають такі 
недоліки: 

а) низька гнучкість інформаційних даних (великий період між 

переписами); 

б) висока гнучкість інформаційних даних (незначний  період між 

переписами); 

в) низька точність інформаційних даних (вибіркове обстеження 
населення); 

г) висока точність інформаційних даних (суцільне обстеження 
населення). 

4.  Яка з нижче перерахованих форм звітності подається до органу 

статистики за місцем реєстрації: 
а) «Звіт про фактичне вивільнення працівників”; 

б)  «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів»; 

в) «Звіт про витрати на утримання робочої сили»; 

г) усі вище перераховані. 
5. Суб’єктом подання якої з нижче наведених форм звітності є фізичні особи – 

підприємці: 
а) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»; 

б) «Звіт про прийнятих працівників»; 

в) «Звіт про про кількість працівників, їх якісний склад, та професійне 
навчання»; 

г) усі вище перераховані. 
6.  Звіт про заплановане вивільнення працівників подається за: 
а) 2 місяці до звільнення до органу статистики; 

б) 3 місяці до звільнення до базового центру зайнятості; 
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в) 3 місяці до звільнення до органу статистики; 

г) 2 місяці до звільнення до базового центру зайнятості. 
7. Суцільному поточному обстеженню зі статистики праці підлягають 
підприємства з чисельністю працюючих: 

а) 100 і більше; 
б) 25 і більше; 

в) 10 і більше; 
г) 50 і більше. 

8. Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) з питань 
економічної активності як джерело інформації про ринок праці 
характеризується такими перевагами: 

а) охоплення всього населення держави; 

б) абсолютна повнота та правдивість опитування населення; 
в) врахування тінізації ринку праці; 
г) усі відповіді правильні. 

9. Періодичність подання якого з нижче наведених звітів є найбільш 

тривалою: 
а) «Звіт про фактичне вивільнення працівників”; 

б)  «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів»; 

в) «Звіт про витрати на утримання робочої сили»; 

г) «Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання». 
 

Змістовий модуль 6. Регулювання ринку праці 
 

Тема 13. Механізм саморегулювання та моделі ринку праці 
 

Сутність, структура та можливості саморегулювання ринку праці у 

теоріях різних шкіл (класичної, неокласичної, кейнсіанської, 
монетариської, марксистської). Регулююча роль попиту та пропозиції на 
конкурентному ринку праці. Класичні моделі саморегулювання ринку 

праці. Графічні моделі саморегулювання різних типів ринків праці. Види 

та особливості зарубіжних моделей ринку праці (японська, американська, 
шведська). Особливості ринку праці України. 

Питання для самоперевірки: 

1. Якою  школою економічної теорії обґрунтовується можливість 
саморегулювання ринку праці ? 

2. Чому на думку монетаристів механізм саморегулювання ринку праці 
спотворює діяльність профспілок та соціальна політика держави? 

3. Що таке ефективний попит (за Кейнсом) та який вплив він чинить на 
ринок праці? 

4. Які економічні школи відстоювали необхідність державного 

регулювання ринку праці? 

5. Які моделі саморегулювання ринку праці ви знаєте? 

6. Яким чином діяльність профспілок впливає на рівновагу ринку праці 
(відобразіть графічно у розрізі визначених ними пріоритетів)? 
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7. Порівняйте національні моделі ринку праці. Обґрунтуйте власну 

позицію відносно особистої прийнятності тої чи іншої моделі ринку праці.  
Тести для самоконтролю: 

1. Основним регулятором ринку праці представники класичної  школи 

вважали: 

а) заробітну плату; 

б) державу; 

в) конкуренцію; 

г) органічну будову капіталу. 
2. Представники неокласичної школи економічної теорії основним 

регулятором ринку праці вбачали: 

а) заробітну плату; 

б) робочу силу; 

в) конкуренцію; 

г) усі відповіді вірні. 
3. Представники якої економічної школи стверджували, що соціальна 
політики держави та діяльність профспілок не відповідають цілям 

саморегулювання ринку праці: 
а) неокласичної; 
б) марксиської; 

в) класичної; 
г) монетариської. 

4. Теоретична концепція якої школи обґрунтовувала доцільність втручання 
держави у функціонування ринку праці, який не може саморегулюватися: 
а) неокласична; 
б) кейнсіанська; 

в) марксистка; 
г) монетариська. 

5. Ефективний попит, як регулятор функціонування ринку праці, 
розглядався науковцями в рамках: 

а) класичної школи; 

б) марксиської школи; 

в) кейнсіанської школи; 

г) усі відповіді вірні. 
6. У світовій практиці прийнято розрізняти такі найбільш типові 
національні моделі ринків праці: 
а) американська, португальська, великобританська; 
б) американська, шведська, російська; 
в) шведська, японська, американська; 
г) японська, європейська, азіатська. 
7. Домінування зовнішнього ринку праці, лібералізм притаманні 
національній моделі ринку праці: 
а) американській; 

б) європейській; 

в) азіатській; 

г) японській. 

8. Домінування внутрішнього (закритого) ринку праці, планування 
професійного росту та переміщення  персоналу – це характеристики ринку 

праці в рамках: 

а) американської моделі; 
б) азіатської моделі; 

в) європейської моделі; 
г) японської моделі. 

9. Українська модель ринку праці в більшій мірі тяжіє до: 

а) американської моделі; 
б) шведської моделі; 

в) японської моделі; 
г) азіатської моделі. 
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Тема 14. Аналіз та прогноз ринку праці. Теоретичні аспекти 

регулювання ринку праці 
 

Статистичні показники попиту і пропозиції праці на ринку, методика їх 

розрахунку та інтерпретація. Науково-теоретичні основи прогнозування 
ринку праці. Методи прогнозування основних складових ринку праці, їх 

переваги, недоліки та можливість застосування. Прогнозування попиту на 
працю у розрізі видів економічної діяльності. Суб’єкти та об’єкти 

регулювання ринку праці. Модель  регулювання ринку праці.  
Питання для самоперевірки: 

1. Обґрунтуйте необхідність аналізу ринку праці. Які напрями в аналізі 
ринку праці прийнято розрізняти? 

2. Які показники використовують для аналізу пропозиції праці на ринку? 

3. Які показники використовуються для аналізу попиту на працю? 

4. Обґрунтуйте доцільність прогнозування ринку праці.  
5. У якій послідовності варто здійснювати прогнозування ринку праці у 

відповідності до рекомендацій МОП? 

6. У чому полягає відмінність між формалізованими та 
неформалізованими методами прогнозування кон’юнктури ринку праці? 

7. Вкажіть переваги та недоліки прогнозування ринку праці на основі 
формалізованих методів. 
8. На основі яких формалізованих процедур можна визначити прогнозну 

структуру попиту на працю у розрізі ВЕД? 

9. Вкажіть об’єкти та суб’єкти регулювання ринку праці. 
10. Які основні складові включає модель регулювання ринку праці? 

Тести для самоконтролю: 

1. Рівень безробіття економічно активного населення розраховується за 
формулою1

: 

а) %100⋅=

Еа

Б
Р б  

б) %100
7015

⋅=

−
Н

Б
Рб

 

в) %100⋅=

З

Б
Р б

 

г) 
%100⋅=

Ен

Б
Р б

2. Розширений рівень безробіття розраховується за формулою1
 

а) %100)/( ⋅+= наб ЗЕБР ; 

б) %100/)( ⋅−= анб ЕЗБР ; 

в) %100/)( ⋅+= анб ЕЗБР ; 

г) %100)/()( ⋅++= нанб ЗЕЗБР

3. Рівень зайнятості населення визначається за формулою1
 

а) 
7015−
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З
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; 

б) 
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в) 
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г) 
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4. Рівень заповнення робочих місць  визначається за формулою1
: 

а) 
)(

1
в

в
рм РМЗ

РМ
Р

+
−=

; 

б) 
)(

1
вп

рм РМКЗ
РМР

+⋅
−= ; 

в) 
)(

1
п

в
рм КЗ

РМ
Р

⋅
−=

; 

г) 
)(

1
вп

в
рм РМКЗ

РМ
Р

+⋅
−=

5. Якщо рівень безробіття та зайнятості економічно активного населення у 
базовому періоді складали відповідно 10 і 90%, а в плановому періоді 
очікується зростання рівня зайнятості економічно активного населення на 3%, 

то рівень безробіття економічно активного населення  у цьому ж періоді 
становитиме: 
а) 13%; б) 7%; в) 6%; г) не зміниться. 
6. Між чисельність зайнятих (З) та безробітних (Б), економічно активним (Еа) та 
неактивним населення (Ен) існує такий балансовий зв'язок1

: 

а) З+Б = Ен =
7015−

Н - Еа; 

б) З+Б = 
7015−

Н = Еа + Ен; 

 

в) З+Б = Еа =
7015−

Н - Ен; 

г) З+Б = Еа =
7015−

Н + Ен. 

 
 

Тема 15. Механізм державного регулювання ринку праці 
 

Сутність та складові механізму державного регулювання ринку праці. 
Класифікація методів та інструментів державного  регулювання ринку 

праці. Адміністративно-правові інструменти регулювання ринку праці 
(основні нормативно-правові акти, бронювання робочих місць для 
соціально-вразливих категорій населення, державне замовлення на 
підготовку кадрів, обмеження ринку праці, дозвільний порядок 

працевлаштування іноземців). 
Сутність та характеристика організаційно-економічних інструментів 

регулювання ринку праці. Організаційно-економічне регулювання ринку 

праці у системі Державної служби зайнятості (дотування робочих місць, 
виплата допомоги по безробіттю, професійна підготовка та 
перепідготовка, організація громадських та сезонних робіт). 
Макроекономічні складові регулювання ринку праці (ставки 

оподаткування доходів та прибутків, відрахувань у фонди соціального 

страхування, кредитування, інвестиційні пільги, дотаційна підтримка, 
бюджетне фінансування тощо).  

Соціально-психологічні інструменти регулювання ринку праці, їх 

значимість в сучасних умовах.  

                                           
1
 Умовні позначення: 

нЕЕаН ,,7015−

- відповідно чисельність населення у віці 15-70 років, 

економічно активного та економічно неактивного населення, З, Б – чисельність відповідно 
зайнятих та безробітних; 

нЗ - чисельність зневірених; 
пК
- середній коефіцієнт повноти 

зайнятості; 
вРМРМ , - відповідна кількість усіх та вакантних робочих місць 
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Питання для самоперевірки: 

1. В чому сутність механізму державного регулювання ринку праці? 

Охарактеризуйте його основні складові.  
2. Які адміністративно-правові інструменти регулювання ринку праці 
реалізуються в Україні? Які санкції застосовуються у разі порушення їх 

виконання? 

3. Розмежуйте інструменти активної та пасивної політики ринку праці, 
які реалізуються в ДСЗ. 

4. Які види професійного навчання існують в ДСЗ України? Які категорії 
громадян можуть залучатися до нього? 

5. Що таке дотація та яким чином її виплата впливає на функціонування 
ринку праці? 

6. Що таке громадські та сезонні роботи? Для яких категорій громадян 

громадські роботи є підходящою роботою? 

7. Від чого залежить розмір допомоги по безробіттю в Україні?  

8. Обґрунтуйте як чинний порядок призначення і виплати допомоги по 

безробіттю в Україні впливає на функціонування ринку праці. 
9. Які умови одноразової виплати допомоги по безробіттю для 
організації власної справи визначені в Україні? 

10. Які соціально-психологічні інструменти регулювання ринку праці ви 

знаєте? Оцініть дієвість їх застосування в сучасних умовах.  

Тести для самоконтролю: 

1. Який з нижче наведених інструментів регулювання ринку праці є 
адміністративно-правовим: 

а) допомога по безробіттю; 

б) дотування робочих місць; 
в) квота на працевлаштування; 
г) усі вище перераховані. 

2. Випускники  вищих навчальних закладів, які здобули освіту за  кошти  

державного  або  місцевого  бюджетів,  направляються на роботу і 
зобов'язані: 
а) відпрацювати в порядку визначеному КМУ не менше 5 років; 
б) відпрацювати в порядку визначеному КМУ не менше 3 років; 
в) працювати за направленням відповідно до визначеного порядку КМУ; 

г) відшкодувати до бюджету вартість навчання. 
3. Розширення та поглиблення  раніше здобутих  професійних знань, умінь 
і навичок за раніше набутою професією (спеціальністю), оволодіння  
новою технікою чи технологією – це різновид професійного навчання в 
системі ДСЗ, який має назву... : 

а) перепідготовка робітників та фахівців; 
б) первинна професійна підготовка робітників; 
в) спеціалізація фахівців; г) підвищення кваліфікації.  
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4. До соціально вразливих категорій населення, для яких відповідно до ЗУ 

„Про зайнятість населення” передбачено бронювання робочих місць в 
обсязі 5%, не належать: 
а) жінки, які мають дітей віком до 6 років; 
б) молодь, яка потребує першого робочого місця; 
в) інваліди; г) особи перед пенсійного віку. 

5. До організаційно-економічних інструментів регулювання ринку праці, 
які є складовими макроекономічної політики, належить: 
а) допомога по безробіттю; 

б) державне замовлення на підготовку певних кадрів; 
в) валютний курс; г) усі відповіді правильні. 
6. У разі відмови роботодавця у прийнятті на роботу інваліда в межах 

визначеної квоти з нього стягується штраф у розмірі (за кожне відповідне 
робоче місце): 
а) середньорічної заробітної плати на даному підприємстві (або 50% від 

неї при чисельності працюючих від 8 до 25 осіб); 

б) середньорічної заробітної плати на даному підприємстві (або 50 % від 

неї при чисельності працюючих від 25 до 50 осіб); 

в) середньомісячної заробітної плати на даному підприємстві (або 50% від 

неї при чисельності працюючих від 8 до 25 осіб); 

г) середньомісячної  заробітної плати на даному підприємстві (або 50% 

від неї при чисельності працюючих від 25 до 50  осіб). 

7. У разі відмови у працевлаштуванні інвалідів у межах визначеного 

нормативу роботодавець сплачує штраф у розмірі (за кожне відповідне 
робоче місце): 
а) 5 прожиткових мінімумів; б) 1,5 прожиткового мінімуму;

в) 4 мінімальних заробітних плат; 
г) 10 мінімальних заробітних плат.
8. Тривалість навчання за направленням ДСЗ в Україні не може 
перевищувати: 

а) 6 місяців; 
б) 24 місяці; 

в) 12 місяців; 
г) 36 місяців.

9. Тривалість виплати допомоги по безробіттю в Україні для 
застрахованих осіб складає: 
а) 720 днів; б) 360 днів протягом одного року; 
в) 360 днів протягом двох років; 
г) 180 днів протягом одного року. 
10. Від якого із нижче перелічених факторів розмір допомоги по 

безробіттю в Україні не залежить: 
а) страховий стаж; б) мінімальна заробітна плата; 
в) підстави звільнення з останнього місця роботи; 

г) середня заробітна плата безробітного за останнім місцем роботи. 
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11. Які безробітні особи в Україні мають право на виплату допомоги по 

безробіттю з урахуванням їх страхового стажу: 

а) всі, які отримали статус безробітного в ДСЗ; 

б) які протягом останніх 12 місяців працювали не менше 26 тижнів; 
в) які протягом останніх 6 місяців працювали не менше 12 тижнів; 
г) які протягом останніх 24 місяців працювали не менше 26 тижнів. 
12. У разі звільнення безробітної особи  з останнього місця роботи за 
власним бажанням без поважних причин виплата допомоги по безробіттю 

їй: 

а) не проводиться; б) скорочується на 90 днів; 
в) виплачується у мінімальному розмірі; 
г) скорочується на 180 днів. 
13. Максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні: 
а) не визначений; 

б) встановлено на рівні прожиткового мінімуму; 
в) встановлено на рівні середньої заробітної плати в регіоні у 

відповідному виді діяльності; 
г) встановлено на рівні середньої заробітної плати у державі. 
14. Одноразова допомога по безробіттю (ДПБ) в Україні на організацію 

власної справи не виплачується: 
а) безробітним, яким виплата ДПБ скорочувалася на 90 днів; 
б) безробітним, які  протягом  останніх 24 місяців були   зареєстровані   

як  суб'єкти  підприємницької діяльності; 
в) особам передпенсійного віку; 

г) вірні відповіді а і б. 

15. Додаткове  робоче місце - це робоче місце, на яке прийнята на постійну 

роботу особа за направленням державної служби зайнятості з числа 
зареєстрованих  безробітних за умови відсутності у роботодавця 
скорочення за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується  
безробітний, протягом останніх: 

а) 3 місяців; 
б) 6 місяців; 

в) 12  місяців; 
г) одного місяця. 

16. Дотація може надаватися роботодавцю за умови працевлаштування   
безробітного на   строк: 
а) не менше 1 року; 
б) не менше 1,5 року; 

в) не менше 2 роки; 

г) не менше 6 місяців. 
17. Тривалість виплати дотації в Україні: 
а) складає 1 рік (щомісячно); б) складає 2 роки (щомісячно); 

в) не визначена – протягом всього періоду роботи на відповідному 

робочому місці; 
г) складає 360 днів. 
18. Громадські роботи в системі ДСЗ є підходящою роботою для: 
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а) всіх безробітних, які не отримують допомогу по безробіттю; 

б) безробітних, що не мають професії (займали робочі місця, які не 
потребують спеціальної підготовки) та перебувають на обліку як 
безробітні не менше 9 місяців; 

в) осіб, що не мають вищої освіти; г) всі відповіді правильні. 
19. Соціальна реклама, пропаганда активної трудової діяльності та 
створення робочих місць є інструментами регулювання ринку праці: 
а) непрямими соціально-психологічними; 

б) прямими соціально-психологічними; 

в) прямими адміністративно-правовими; 

г) непрямими адміністративно-правовими. 
 

Тема 16. Колективно-договірне регулювання ринку праці 
 

Сутність та необхідність колективно-договірного регулювання ринку 

праці. Рівні, суб’єкти та принципи колективно-договірного регулювання 
ринку праці. Види та основний зміст угод у договірному регулюванні 
ринку праці.  
Питання для самоперевірки: 

1. В чому сутність колективно-договірного регулювання ринку праці? 

2. Які моделі колективно-договірного регулювання ви знаєте? Яка 
модель існує в Україні? 

3. Яка функція держави як суб’єкта колективно-договірного регулювання 
ринку праці в Україні? 

4. Яка значимість підприємців та найманих працівників (їх об’єднань) у 

колективно-договірному регулюванні ринку праці? 

5. Які функції виконує система колективно-договірного регулювання 
ринку праці в Україні? 

6. На яких рівнях регулюються соціально-трудові відносини в рамках 

соціального партнерства в Україні? 

7. Які угоди укладаються при проведенні колективних переговорів на 
різних рівнях? Що є об’єктом регулювання в межах відповідних угод? 

Тести для самоконтролю: 

1. Суб’єктами колективно-договірного регулювання ринку праці є: 
а) наймані працівники (їх об’єднання); 
б) роботодавці (їх об’єднання); 

в) держава; 
г) усі відповіді правильні. 

2. Узгодження суб’єктів ринку праці в рамках соціального партнерства 
відбувається шляхом: 

а) переговорів; 
б) примирних процедур; 

в) укладання колективних угод; 

г) усі відповіді правильні. 
3. До моделей колективно-договірного регулювання ринку праці належить: 
а) біпартизм та трипартизм; б) жорстка та гнучка; 
в) американська, японська, шведська; 
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г) усі вище перераховані. 
4. Об’єктом колективно-договірного регулювання не є: 
а) оплата праці; 
б) умови та охорона праці; 

в) господарська діяльність; 
г) соціальний захист працюючих. 

5.  Яка функція колективно-договірного регулювання виражається у 

представництві інтересів суб’єктів ринку праці: 
а) миротворча; 
б) захисна; 

в) організаційна; 
г) ціноутворення. 

6. Яка з нижче наведених послідовностей вірно відображає порядок 

укладання колективних договорів та угод за ієрархічними рівнями в 
системі колективно-договірного регулювання ринку праці: 
а) національний →  виробничий → галузевий → територіальний; 

б) виробничий → галузевий → територіальний → національний; 

в) територіальний → галузевий →  виробничий → національний; 

г) національний → галузевий → територіальний → виробничий. 
 

Змістовий модуль 7. Функціонування національного та 

міжнародного ринку праці в умовах глобалізації 
 

Тема 17. Особливості становлення та розвитку ринку праці 
України 

 

Періодицація та особливості становлення ринку праці України за 
авторськими підходами. Основні тенденції та проблеми загального та 
зареєстрованого ринку праці України в період глобалізації.  
Питання для самоперевірки: 

1. Коли розпочався процес становлення та формування ринку праці в 
Україні? Чи завершився даний процес? 

2. Які особливі визначають розвиток ринку праці України в сучасних 

умовах? 

3. Які підходи до періодизації становлення та розвитку ринку праці 
України ви знаєте? 

4. Які основні тенденції функціонування загального ринку праці України 

спостерігаються протягом 2000-2010 рр.? 

5. Які тенденції розвитку фіксованого ринку праці України. Порівняйте 
їх з тенденціями розвитку загального ринку праці. 
6. Як змінюється розмір середньої заробітної плати в Україні протягом 

останніх років? 

Тести для самоконтролю: 

1. До особливостей формування ринку праці України не належить: 
а) низька якість пропозиції праці на ринку; 

б) нестача робочих місць та їх низька якість; 
в) сприятливі демографічні зміни; г) низький рівень оплати праці. 
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2. Початковий етап трансформації ринку праці України характеризувався: 
а) зростанням попиту та пропозиції праці; 
б) скороченням як пропозиції, так і попиту на працю; 

в) зростанням попиту на працю та скороченням – її пропозиції; 
г) скороченням попиту на працю та зростанням – її пропозиції. 
3. На етапі економічного зростання ринок праці України характеризувався: 
а) вищими темпами зростання попиту на працю порівно з її пропозицією; 

б) вищими темпами зростання пропозиції праці порівно з попитом на неї; 
в) зростанням попиту на працю та скороченням – її пропозиції; 
г) скороченням попиту на працю та зростанням – її пропозиції. 
4. Рівень безробіття в Україні є вищим в межах: 

а) загального ринку праці; 
б) фіксованого ринку праці; 

в) гнучкого ринку праці; 
г) усі відповіді правильні. 

5. Економічна криза (2008-2009 рр.) … (оберіть правильне продовження): 
а) не вплинула на функціонування ринку праці; 
б) негативно вплинула на функціонування ринку праці; 
в) позитивно вплинула на функціонування ринку праці; 
г) негативно вплинула на функціонування фіксованого ринку праці та 

позитивно – на загальний. 

6. В період кризи частка безробітних за якими причинами незайнятості 
суттєво зменшилась: 
а) за власним бажанням; б) з економічних причин; 

в) не працевлаштовані після закінчення навчання; 
г) усі відповіді вірні. 
 

Тема 18. Світовий ринок праці в період глобалізації 
 

Сутність та сегментація світового ринку праці. Фактори розвитку 

міжнародного ринку праці. Тенденції розвитку міжнародного ринку праці. 
Глобалізація ринку праці. Міжнародна трудова міграція. Транснаціональна 
робоча сила.  
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке світовий ринок праці? Які ринки за територіальною ознакою 

його формують? 

2. Яким чином відбувається формування світового ринку праці? 

3. Які сегменти виділяють у структурі світового ринку праці? Яка їх 

специфіка? 

4. Охарактеризуйте поняття «транснаціональна робоча сила»? 

5. Які основні тенденції розвитку світового ринку праці в період 

глобалізації? 

Тести для самоконтролю: 

1. Система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження 
попиту та пропозиції світових трудових ресурсів – це: 
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а) національний ринок праці; 
б) регіональний ринок праці; 

в) світовий ринок праці; 
г) зовнішній ринок праці. 

2. До шляхів формування світового ринку праці належить: 
а) міжнародна міграція трудових ресурсів; 
б) усунення юридичних, національно-етнічних бар’єрів між 

національними ринками праці; 
в) міжнародна міграція капіталу; 

г) усі відповіді правильні. 
3. Сегмент міжнародного ринку праці у розвинутих країнах та країнах з 
середнім рівнем розвитку характеризується: 
а) відносною постійністю трудових відносин; 

б) низьким рівнем оплати праці; 
в) високим рівнем оплати праці; г) правильні відповіді а і в. 
4. Сегмент міжнародного ринку праці у країнах з низьким рівнем розвитку 
характеризується: 
а) низьким рівнем оплати праці; 
б) значними масштабами трудових мігрантів; 
в) поширеність нелегальних трудових відносин; 

г) усі відповіді вірні. 
5. До характерних особливостей  транснаціональної робочої сили 

належить: 
а) висока міждержавна трудова мобільність; 
б) готовність приступити до роботи в іноземних державах; 

в) повернення частини трудового доходу на батьківщину; 

г) усі відповіді правильні. 
 

3. ТИПОВІ ЗАДАЧІ 
№ 1 

Визначити: 1) складові сукупного та поточного ринку праці; 2) 

задоволений попит на працю; 3) чисельність зайнятих з урахування 
коефіцієнту повноти зайнятості, якщо: 

− загальна кількість робочих місць в економіці складає 46580 тис. 
− економічно активне населення – 52360 тис. осіб. 

− кількість вакантних  робочих місць складає 520 тис. 
− коефіцієнт повноти зайнятості становить 0,95. 

Відобразіть взаємозв’язок між відповідними елементами графічно. 

№ 2 

Обґрунтувати яким буде рішення особи на ринку праці відносно 

власної зайнятості за такими альтернативними варіантами найманої праці: 
− режим роботи: з 8.00 до 17.00 (з 13.00 до 14.00. – обідня перерва) при 

п’ятиденному робочому тижні та місячній ставці заробітної плати, що 

кратна 1,3 розміру мінімальної заробітної плати; 
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− режим роботи: з 9.00 до 18.00 (з 14.00 до 15.00. – обідня перерва) при 

п’ятиденному робочому тижні з одиничною розцінкою р = 8,0 грн./шт. 
та змінною нормою виробітку 15 од.  

Гранична норма заміщення доходу відпочинком становить 8,5 

грн./год.  

Порівняйте чи не зміниться рішення потенційного працівника при 

орієнтації не на брутто-зарплату, а на нетто-зарплату.  
 №3 

Для складання мобілізаційного плану області необхідно підрахувати 

чисельність трудових ресурсів за наступними даними:  

Показник ринку праці Чисельність 
Чисельність жителів регіону, тис. осіб 950 

Підлітки, тис. осіб 98 

Пенсіонери за віком, тис. осіб 63 

Інваліди І і ІІ групи, тис. осіб 1,1 

Працюючі підлітки, тис. осіб 2,5 

Працюючі пенсіонери, тис. осіб 21,5 

Працюючі інваліди І і ІІ груп, тис. осіб 0,8 

Непрацюючі пільгові пенсіонери у працездатному віці, тис. осіб 88,0 

Безробітні громадяни (зареєстровані в центах зайнятості ), тис. 
осіб 

21,7 

№ 4 

У місті нараховується 825,3 тис. жителів, з яких 16,0 тис. становлять 
діти до 15 років, 13,2 тис. - особи старше 70 років. В межах вікової 
категорії 15-70 років 6,8 тис. осіб становлять школярі та студенти денного 

навчання; 91,9 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і 
хворими; 112 тис. осіб не мають роботи та є незайнятими (серед них 70,8 

тис. безробітні). Визначте чисельність економічно активного та 
неактивного населення в місті. 
№ 5 

Визначте оптимальний індивідуальний попит на працю у страховій 

компанії за: граничним продуктом праці; співвідношенням між граничним 

доходом праці та граничними витратами праці, якщо: 

- зміна чисельності найманих працівників та кількості укладених 

страхових полісів протягом ряду звітних періодів відображена у нижче 
наведеній таблиці: 
Чисельність працівників Кількість укладених страхових полісів, од. 

15 120 

16 123 

17 130 

18 135 

19 139 

20 141 
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- середня заробітна плата найманого працівника у страховій компанії 
складає 2200 грн. 

- середня страхова сума полісу складає 1100 грн.  

№ 6 

Визначте допоки роботодавцю доцільно заміщувати працю на капітал, 

якщо за ряд звітних періодів ресурсне забезпечення підприємства 
характеризувалося: 
Чисельність 
працівників 

ФОП 

квартальний грн. 

Обсяги виробництва, 
тис. грн. 

 Амортизаційні відрахування 
за квартал, тис. грн. 

25 64000 15263,2 60000 

26 63700 16303,6 62300 

27 66150 16980,9 63000 

28 65002 17850,2 66000 

№7 

Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту на працю, якщо при 

зростанні середньої заробітної плати з 2300 до 2500 грн. роботодавець 
звільнив двох працівників у зв’язку із скороченням штату працівників (при 

чисельності штатних одиниць до звільнення – 18 осіб). Обґрунтуйте як 

вплине така еластичність попиту на працю на фонд оплати праці.  
№ 8 

Визначте ціну та вартість робочої сили на ринку праці підприємства (на 
прикладі конкретного робітника), якщо: 

− мінімальна заробітна плата у поточному році визначена у Законі 
України «Про державний бюджет» (на відповідний рік); 

− робітник має 3-й розряд, якому відповідно до тарифної сітки 

підприємства відповідає тарифний коефіцієнт 1,45. 

− умови праці найманого робітника є важкими та шкідливими; 

− роботодавець закупив необхідний спеціальний одяг на суму 1200 грн. 

(термін експлуатації – 24 місяці); 
− роботодавець компенсує вартість молока (відповідно до законодавства 

України) на суму 260 грн. в рік в середньому на одного робітника.  
Як впливає дане співвідношення між вартістю та ціною робочої сили  

на попит на працю за даною категорією робітників, якщо коефіцієнт 
прямої еластичності попиту на працю за заробітною платою складає - 0,6? 

 

№ 9 

Визначте ціну та вартість робочої сили на підприємстві за місяць, 
якщо: 

− середньомісячна заробітна плата на підприємстві - 1800 грн.; 

− середньооблікова чисельність персоналу – 23 особи.; 

− витрати на добровільне соціальне медичне страхування - 6800 грн./ 

міс.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43

− витрати на професійне навчання працівників (пов’язане з трудовою 

діяльністю) - 1500 грн./міс.; 
− витрати на оплату абонементів у фітнес-клуб для працівників 

підприємства - 2300 грн.; 

− дохід від реалізації продукції склав 250 тис. / міс.; 
− матеріальні витрати (сировина, матеріали, паливо) у звітному періоді -  

65 тис. грн.; 

− інші витрати (орендні платежі, консультаційні послуги та ін.) - 30 тис. 
грн. 

 Обґрунтуйте як впливає на прибуток суб’єкта підприємницької 
діяльності: ціна робочої сили; вартість робочої сили (за умови віднесення 
відповідних витрат до загальних без обмежень); вартість робочої сили (за 
умови віднесення відповідних витрат до складу загальних у розмірах 

передбачених законодавством). 
 

№ 10 

Визначте як зміниться рівень безробіття за методикою МОП та 
зареєстрованого (у разі збереження співвідношення між ними) відповідно 

до закону Оукена, якщо: 

− у плановому періоді приріст номінального ВВП складатиме 12%; 

− індекс споживчих цін очікується на рівні 109%; 

− рівень безробіття у попередньому періоді за методикою МОП 

складав 8,5%, а зареєстрованого 3,6%. 

№ 12 

Визначте який приріст реального ВВП має бути забезпечений у 

звітному періоді відповідно до закону Оукена, якщо у програмі зайнятості 
населення держави визначено необхідність скорочення рівня безробіття на 
1,5%.  

№ 13 

На основі вихідних даних, що наведені у таблиці, розрахувати: 

− рівень економічно активності населення. 
− рівень безробіття населення у віці 15-70 років. 
− розширений рівень безробіття. 
− коефіцієнт загального дефіциту попиту на працю. 

 
Показник Базовий рік Звітний рік 

Чисельність зайнятих, тис. осіб 850,6 860,2 

у т.ч. вимушено неповністю зайнятих 13 12,6 

Чисельність економічно неактивного населення, 
тис. осіб 

120,3 126,9 

у т.ч. особи, що зневірились знайти роботу та 
припинили її пошуки, тис. осіб 

10,3 9,5 

Населення у віці 15-70 років, тис. осіб 1066,5 1077,7 
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Зробити відповідні висновки.  

№ 14 

На основі нижче наведених показників ринку праці визначити: 

− рівень зайнятості населення у віці 15-70 років 
− рівень безробіття населення (за різними методиками). 

Показник Базовий рік Звітний рік 
Населення у віці 15-70 років, тис. осіб 1758,2 1760,5 

в т.ч. працездатне населення у працездатному віці 1512,1 1461,2 

Чисельність безробітних за методикою МОП, тис. 
осіб 

120,0 126,3 

в т.ч. зареєстрованих у державній службі зайнятості 36 50,52 

Чисельність економічно активного населення, тис. 
осіб 

1320 1389,3 

Зробіть висновки відносно тенденцій функціонування ринку праці.  
№ 15 

Чисельність економічно активного населення в регіоні у звітному році 
становила 945,7 тис. осіб, а чисельність безробітних – 85,36 тис. осіб. 
Віковий розподіл населення регіону на кінець звітного року відображений 
у нижче наведеній таблиці. 

Вік Чисельність 
населення, тис. осіб 

Ймовірність дожиття до наступної вікової 
категорії (за таблицями смертності) 

від 0 до 5 р. 102,3 0,956,3 
від 6 до 10 р. 109,6 0,99986 
від 11 до 15 р. 120,3 0,9983 
від 16 до 20 р. 112,3 0,9954 
від 21 до 25 р. 113,6 0,9856 
від 26 до 30 р. 106,5 0,985 
від 31 до 35 р. 103,2 0,9812 
від 36 до 40 р. 105,3 0,9756 
від 41 до 45 р. 99,6 0,9741 
від 46 до 50 р. 98,5 0,9654 
від 51 до 55 р. 105,1 0,8556 
від 56 до 60 р. 110,3 0,7852 
від 61 до 65 р. 85,9 0,7356 
від 66 до 70 р. 72,3 0,7023 
понад 70 років 73,6 0,7011 

Всього 1518,4 - 

Побудуйте довгостроковий прогноз ринку праці регіону (на п’ять 
років), а саме розрахуйте: 
- прогнозну чисельність економічно активного населення на основі 

методу пересування вікових груп (за умови зростання рівня 
економічної активності на 5%); 

- прогнозну чисельність безробітного населення (за умови незмінності 
рівня безробіття економічно активного населення); 

- чисельність зайнятих на основі балансового методу. 
Зробіть висновки відносно очікуваних тенденцій розвитку 

регіонального ринку праці.  
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№ 16 

Розрахувати нормативну чисельність працівників з числа соціально 

вразливих категорій населення (ЗУ «Про зайнятість населення») та 
інвалідів, які підлягають працевлаштуванню в межах визначених квот для  
таких суб’єктів підприємницької діяльності: 
− фізична особа – підприємець (чисельність найманих працівників – 5 

осіб); 

− юридична особа з чисельністю працюючих 30 осіб; 

− фізична особа-підприємець з чисельністю працюючих – 20 осіб; 

− фізична особа-підприємець з чисельністю працюючих 35 осіб; 

− юридична особа з чисельністю працюючих 10 осіб.  

Обґрунтуйте які штрафні санкції сплачував кожен з вище зазначених 

роботодавців у разі не заповнення визначених квот.  
№ 17 

Розрахувати розмір допомоги по безробіттю для безробітної особи, 

якщо: 

− її загальний страховий стаж складає 6 років та 5 місяців; 
− протягом останніх 12 місяців особа працювала 7 місяців; 
− середньомісячна заробітна плата (за 6 останніх місяців) за останнім 

місцем роботи склала 2450 грн.; 

− з останнього місця роботи працівник був звільнений у зв’язку із 
скороченням штатів; 

− середня заробітна плата в регіоні у межах відповідної галузі склала 1800 

грн. 

Обґрунтуйте як зміниться порядок виплати ДПБ, якщо особа була 
звільнена з останнього місця роботи за угодою сторін, за вчинення 
розкрадання.  

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
 

Студенти спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» 

заочної та дистанційної форми навчання з дисципліни «Ринок праці» 

виконують індивідуальну (контрольну) роботу. Контрольна робота 
охоплює основні теми навчальної дисципліни “Ринок праці” і зорієнтована 
на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих при вивченні 
дисципліни, та набуття практичного досвіду їх використання при аналізі 
ситуації, що склалася на конкретному ринку праці, виділеному за певною 

ознакою сегментування (територіальною, статевою, віковою, рівнем 

урбанізації, професійними групами, видами економічної діяльності тощо).  
 

4.1. Структура та зміст індивідуальної роботи 
 

Індивідуальна робота студентів має містити складові наведені у таблиці 
4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46

Таблиця 4.1 

Складові індивідуальної  роботи 

Складові Рекомендована кількість сторінок 

1. Теоретична частина 8-12 

2. Практична частина 5-10 

Теоретична частина індивідуальної роботи передбачає розкриття 
сутності двох питань за нижче наведеним переліком: 

1. Сутність ринку праці та його місце в економічній системі. 
2. Елементи і суб’єкти ринку праці. 
3. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку праці. 
4. Товар на ринку праці та його особливості. 
5. Сукупний та поточний ринок праці: сутність та співвідношення. 
6. Сегментація ринку праці. 
7. Гнучкість і жорсткість ринку праці. 
8. Первинний та вторинний ринок праці: сутність та особливості. 
9. Функції ринку праці. Кон’юнктура ринку праці та її особливості.  
10. Значимість ринку праці в ринковій системі. Саморегулювання ринку 

праці.  
11. Індивідуальний і сукупний попит на робочу силу. Еластичність попиту 

на робочу силу по заробітній платі та її практичне значення. 
12. Індивідуальна пропозиція праці, її якості та інтенсивності. 
13. Індивідуальна пропозиція праці, їх зв’язок із заробітною платою. 

14. Сутність та особливості внутрішньофірмового ринку  праці. 
15. Сукупна пропозиція праці, фактори впливу на неї, джерела пропозиції 

робочої сили. 

16. Сучасне поняття зайнятості населення. Соціально-економічна сутність 
зайнятості. 

17. Форми і види зайнятості. 
18. Методи регулювання зайнятості. 
19. Сутність безробіття і причини його виникнення.  
20. Ціна і вартість робочої сили. 

21. Види безробіття і практичне значення диференціації безробіття за 
видами. 

22. Показники зайнятості та безробіття. 
23. Соціально-економічні наслідки безробіття.  
24. Соціально-економічна сутність нестандартної зайнятості. 
25. Наслідки, і причини безробіття. Безробіття і макроекономічні 

показники (крива Філіпса, закон Оукена), їх практичне значення. 
26. Інфраструктура ринку праці. 
27. Законодаче та інституційне забезпечення функціонування ринку праці 

в Україні.  
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28. Функції держави на ринку праці. 
29. Моделі ринку праці.  
30. Аналіз і прогнозування ринку праці. 
31. Функції державної служби зайнятості на ринку праці. 
32. Механізм створення додаткових робочих місць в активній політиці 

держави. 

33. Економічна глобалізація і ринок праці. 
34. Міжнародна організація праці та її роль у світовому співробітництві. 
35. Активна і пасивна політика держави на ринку праці. 
Теоретична частина виконується за обраною темою. Вихідними даними 

є опубліковані джерела інформації, основний список яких наведено в кінці 
методичних рекомендацій (с.49).. Обрана тема теоретичної частини 

розкривається на основі порівняння ключових понять, концепцій, 

показників, класифікацій або інших положень з як мінімум 3 джерел 

інформації, на які робляться посилання у квадратних дужках [N, c.N-NN]. 

При цьому визначаються їх спільні та відмінні ознаки. За результатами 

порівняння обирається те теоретичне положення, за допомогою якого 

найкраще розкривається суть теми, або (за відсутності такого положення) 
пропонується і обґрунтовується власний варіант поняття, концепції, 
показника, класифікації тощо. Для кращої наочності порівняння 
рекомендується подавати в табличній формі.    

Наприкінці теоретичної частини наводяться висновки і пропозиції для 
покращення теоретичних основ дослідження заданої теми. 

Практична частина контрольної роботи передбачає аналіз ринку праці 
на основі офіційних статистичних даних у відповідності з поставленим 

завданням.  

Пропоновані теми для проведення аналізу ринку праці: 
1. Аналіз кон’юнктури ринку праці України (Рівненської області) 
2. Тенденції зайнятості населення України (Рівненської області) 
3. Тенденції зайнятості молоді в Україні (Рівненській області) 
4. Структура та тенденції безробіття в Україні (Рівненській області) 
5. Зайнятість сільського населення України (Рівненської області) 
6. Проблеми та тенденції зайнятості населення за ознакою статі в 

Україні (Рівненській області) 
7. Структура зайнятості населення за видами економічної діяльності та 

формами власності в Україні (Рівненській області). 
8. Тенденції зайнятості та безробіття населення України в 

регіональному розрізі (Рівненської області у розрізі районів). 
9. Тенденції «зареєстрованого» безробіття в Україні (Рівненській 

області). 
10. Особливості економічної активності населення за віком в Україні 

(Рівненській області). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48

Вихідними даними для виконання практичної частини індивідуальної 
роботи є матеріали „Статистичних щорічників” або іншої офіційної 
інформації Держкомстату за останні  5 років. Тема розкривається 
внаслідок визначення і порівняльного аналізу динаміки статистичних 

показників за темою дослідження на визначеному рівні (держава, регіон). 

Відповідний аналіз варто супроводжувати табличними, графічними 

формами та розрахунками темпів росту, приросту тощо. Наприкінці 
практичної частини наводяться висновки про тенденції та проблеми у 
відповідній соціально-демографічній сфері. 
Вибір відповідних завдань необхідно здійснювати за порядковим 

номером у журналі: 
№ за списком у 

журналі 
Питання, які необхідно 

висвітлити  

Тематика аналітичних 

досліджень  
1 1,15 1 (Україна) 
2 2,16 2 (Україна) 
3 3,17 3 (Україна) 
4 4,18 4 (Україна) 
5 5,19 5 (Україна) 
6 6,20 6 (Україна) 
7 7,21 7 (Україна) 
8 8,22 8 (Україна) 
9 9,23 9 (Україна) 
10 10,24 10 (Україна) 
11 11,25 1 (Рівненська область) 
12 12,26  2 (Рівненська область) 
13 13,27  3 (Рівненська область) 
14 14,28  4 (Рівненська область) 
15 15,29  5 (Рівненська область) 
16 16, 30  6 (Рівненська область) 
17 17,31  7 (Рівненська область) 
18 18,32  8 (Рівненська область) 
19 19,33  9 (Рівненська область) 
20 20,34  10 (Рівненська область) 
21 21,35  1 (Рівненська область) 
22 1,10  2 (Рівненська область)  
23 4,18  3 (Рівненська область) 
24 5, 16  4 (Рівненська область) 
25 7,19  5 (Рівненська область) 

4.2. Оформлення індивідуальної роботи 
 

  Індивідуальні роботи виконуються на листках формату А4 і містять 
титульну сторінку, зміст, основну частину, літературу, додатки: 

1) на титульній сторінці зазначається навчальний заклад, кафедра, 
назва дисципліни, академічна група, прізвище та ініціали студента й 
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викладача;  
2) після титульного аркуша наводиться зміст роботи із зазначенням 

сторінок; 
3) усі формули, рисунки і таблиці нумеруються із зазначенням їх 

назви; 

4) посилання на джерела інформації подаються у квадратних дужках із 
зазначенням номера у переліку літератури та відповідних сторінок; 

5) список літератури наводиться в кінці робіт в алфавітному порядку 

або порядку згадування в тексті; 
6) для основного тексту використовується шрифт Times New Roman 

14, текст друкується через 1,5 інтервал і вирівнюється на ширину сторінки, 

що має ліве поле – 2,5 см, решту – 1,5 см. 

Скріплені роботи подаються на випускову кафедру не пізніше  двох 

тижнів до залікової сесії. 
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