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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Навчальним планом підготовки  студентів спеціальності 051 «Економіка» 

освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» 

передбачено вивчення дисципліни «Ринок праці». 

Ринок праці – це базова навчальна дисципліна підготовки бакалаврів з 

економіки. Курс «Ринок праці» розкриває сутність та особливості 

формування та реалізації соціально-трудових відносин на ринку при купівлі-

продажу особливого товару – робочої сили.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ринок праці» є формування у 

студентів формування у студентів системи знань про функціонування ринку 

праці, умінь та навичок його регулювання.  

Основні завдання: 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.  

За результатами вивчення дисципліни студенти матимуть наступні 

компетенції (вміння): 

Загальні компетентності 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні компетентності 

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  

СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати.  

СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави.  

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин.  

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 
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закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК15. Володіти  знаннями та практичними навиками в сфері фінансово-

інвестиційної, грошово-кредитної, маркетингової та облікової діяльності як 

складових економічної політки.   

СК17. Навики аналізу, планування, організації, розвитку та мотивування 

ефективного використання потенціалу людських ресурсів   на мікро- та 

макрорівнях.  

СК18. Навики застосування інструментів соціального захисту та управління 

поведінкою людських ресурсів в цілях запобігання соціально-трудових 

конфліктів.    

Кінцеві результати вивчення дисципліни «Ринок праці» будуть 

представлені переліком таких програмних результатів навчання: 

ПРН-3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки.  

ПРН-9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та 

національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, 

економічної та зовнішньоекономічної політики держави.  

ПРН-10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності.  

ПРН-11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин.  

ПРН-12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПРН-13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.  

ПРН-15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення 

у дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПРН-16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 

оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з 

економіки.  

ПРН-18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність.  

ПРН-21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а 

також особливостей поведінки їх суб’єктів.  

ПРН-22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у 

роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.  

ПРН-24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
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на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей. 

ПРН-27. Використовувати інструментарій фінансово-інвестиційної, грошово-

кредитної, маркетингової та облікової діяльності як складових економічної 

політки. 

ПРН-28. Здатність вирішувати управлінські завдання щодо планування, 

організації, розвитку та мотивуванням ефективного використання потенціалу 

людських ресурсів у мікро- та макроекономічних системах. 

ПРН-30. Застосовувати інструменти соціального захисту та управління 

поведінкою людських ресурсів в цілях запобігання соціально-трудових 

конфліктів.   

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

МОДУЛЬ 1  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Складові та механізм функціонування ринку праці 

 

Тема 1. Ринок праці в соціально-економічній системі 

Сутність, умови виникнення та значимість ринку праці. Функції ринку 

праці.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. У сучасній ринковій системі ринок праці: 

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

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

ринків 

в) є первинним по відношенню до інших видів ринків та визначає їх 

функціонування 

г) підпорядкований іншим видам ринків та функціонує у відповідності до 

напрямів їх розвитку 

д) підпорядкований та залежить від функціонування інших ринків та не чинить 

впливу на їх функціонування  

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 

д) стимулююча 

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 
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в) відтворювальна 

г) регулююча 

д) ціноутворююча 

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 

д) ціноутворююча 

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) суспільний поділ праці  

д) юридичний примус до праці всіх працездатних осіб 

6. У ринковій системі поміж інших видів ринків ринок праці є: 

а) головним (знаходиться на «чолі» ринкової системи) 

б) вторинним (зазнає впливу від ринку сировини і матеріалів, технологій, 

засобів виробництва, капіталу) 

в) вторинним, оскільки на «чолі» ринкової системи перебуває ринок капіталу 

г) головним (разом із ринком капіталу) 

д) самостійно ланкою, що впливає і зазнає впливу від інших видів ринків 

7. До загальних умов виникнення ринку праці не належить: 

а) суспільний поділ праці 

б) свобода підприємництва 

в) юридична свобода працівників щодо реалізації свого права на працю 

г) наявність попиту на товар, що виробляється 

д) законодавча заборона щодо неприпустимості незайнятості у суспільному 

виробництві (переслідування «туніядців») 

8. Яка функція ринку праці забезпечує отримання засобів для існування і подальшої 

життєдіяльності: 

а) оздоровлююча 

б) відтворювальна 

в) регулююча 

г) стимулююча 

д) ціноутворююча 

9. Раціональний вибір стратегії поведінки на ринку праці на основі інформації про 

його кон’юнктуру, рівень оплати праці забезпечує така функція як: 

а) регулююча 

б) інформаційна 

в) оптимізаційна 

г) стимулююча 

д) оздоровлююча 

10. Розподіл суб’єктів ринку праці на роботодавців та найманих працівників, розподіл 

працівників за професійними групами забезпечує така функція ринку праці: 

а) оптимізаційна 
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б) стимулююча 

в) регулююча 

г) суспільного поділу праці 

д) оздоровлююча 

11. Яка функція ринку праці забезпечує вилучення із трудових відносин тих категорій 

працюючих, які втратили свою конкурентоспроможність та поповнили лави 

безробітних: 

а) оздоровлююча 

б) ціноутворююча 

в) стимулююча 

г) регулююча 

д) оптимізаційна 

12. До специфічних умов виникнення ринку праці не належить: 

а) юридична свобода продавця і покупця робочої сили 

б) монопольна державна власність на засоби виробництва 

в) економічна вимушеність найманої праці 

г) юридичне закріплення права на працю 

д) економічна вимушеність роботодавців наймати на роботу працівників 

13. Яка функція ринку праці передбачає встановлення взаємозв’язку між 

роботодавцями та найманими працівниками щодо купівлі продажу робочої сили: 

а) регулююча 

б) стимулююча 

в) інформаційна 

г) оптимізаційна 

д) посередницька 

 

Тема 2.  Складові та механізм функціонування ринку праці 

Складові ринку праці. Товар на ринку праці. Попит та пропозиція як 

складові ринку праці. Механізм взаємодії суб’єктів ринку праці.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Товаром на ринку праці є: 

а) економічно активне населення 

б) індивідуальна робоча сила 

в) людина з усіма її здібностями 

г) результати праці 

д) робочий час 

2. Товар, що купується-продаєтся  на ринку праці,  має такі особливості: 

а) він відчужується від його власника в процесі купівлі-продажу  найманого 

працівника 

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

в) вартість товару на ринку праці оплачується відразу (авансова оплата) 

г) він  не зникає в процесі використання, а має здатність до самовідновлення 

д) передбачає довільне його використання роботодавцем на власний розсуд  

3. До показників пропозиції праці на ринку праці належать: 

а) чисельність економічно активного населення 

б) кількість вакантних робочих місць 

в) кількість зайнятих робочих місць 
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г) чисельність безробітних 

д) кількість роботодавців 

4. До показників попиту на працю на ринку праці належать: 

а) чисельність економічно активного населення 

б) кількість вакантних робочих місць 

в) кількість зайнятих робочих місць 

г) чисельність безробітних 

д) кількість роботодавців 

5. До суб’єктів ринку праці належать: 

а) наймані працівники 

б) роботодавці 

в) попит на працю 

г) пропозиція праці 

д) держава 

6. 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 

7. Процес купівлі-продажу товару на ринку праці називається: 

а) привласненням 

б) володінням; 

в) наймом; 

г) усі відповіді правильні. 

8. 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 

 
Практичні завдання: 

1. Визначити складові сукупного та поточного ринку праці, задоволений попит на 

працю та чисельність зайнятих з урахування коефіцієнту повноти зайнятості, якщо: 

 загальна кількість робочих місць в економіці складає 46580 осіб. 

 економічно активне населення – 51360 осіб. 

 кількість вакантних  робочих місць складає 250500 од. 

 коефіцієнт повноти зайнятості становить 0,95. 

Відобразіть взаємозв’язок між відповідними елементами графічно. 

2. Нижче наведені три види товарів (послуг), які є об’єктом-купівлі продажу на 

відповідних ринках. Визначте на яких ринках дані товари (послуги)  продаються.  

Проведіть порівняльний аналіз відповідних ринків для заданих груп товарів (послуг) 

за такими  ознаками: 

1) продавці; 

2) покупці; 

3) ціна та чинники її формування (грошові, негрошові); 

4) особливості взаємодії між продавцем та покупцем; 

5) інфраструктура ринку.  
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Результати власних розробок необхідно представити у табличній формі.  

 

Вид товару (послуги) 

ремонт 

будівель 

столярні 

вироби 

спеціаліст з 

маркетингу 

Вид ринку    

Продавці    

Покупці    

Ціна та чинники її формування 

(грошові, негрошові) 
   

Особливості взаємодії між 

продавцем та покупцем 
   

Інфраструктура ринку    

 

Тема 3.  Сегменти та види ринку праці 

Сегментаційний підхід до вивчення ринку праці. Внутрішній та зовнішній 

ринок праці. Ринок праці обмеженої та необмеженої конкуренції. Гнучкість 

та жорсткість ринку праці. Первинний та вторинний ринок праці. Загальний 

та фіксований ринок праці.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. За ознакою територіальної приналежності прийнято виділяти такі сегменти ринку 

праці: 

а) зовнішній 

б) внутрішній 

в) первинний 

г) вторинний 

д) жорсткий 

2. За характером стосунків між працівником і роботодавцем прийнято виділяти такі 

сегменти ринку праці: 

а) зовнішній 

б) гнучкий 

в) первинний 

г) вторинний 

д) жорсткий (стандартний) 

3. До характерний ознак внутрішнього ринку праці належить: 

а) заміщення вакансій переважно за рахунок внутрішніх кадрових резервів 

б) підвищення кваліфікації та професійне навчання персоналу здійснюється 

переважно на підприємстві  

в) залучення зовнішніх претендентів на вакантні робочі місця, які мають 

низький рівень відповідальності («вхідний порт») 

г) необмежений доступ до вакантних робочих місць 

д) відсутність чіткої залежності між рівнем заробітної плати та стажем роботи 

на підприємстві 

4. До характерний ознак зовнішнього ринку праці належить: 

а) необмежений доступ до вакантних робочих місць 

б) відсутність чіткої залежності між рівнем заробітної плати та стажем роботи 

на підприємстві 
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в) висока залежність оплати праці від стажу роботи на підприємстві 

г) орієнтація на працівників широкого профілю 

д) підвищення кваліфікації та професійне навчання персоналу здійснюється 

переважно на підприємстві  

5. До характерних ознак жорсткого (стандартного) ринку праці належить: 

а) наявність фіксованого робочого місця 

б) робота на основі нормованого робочого часу 

в) роз’їздний графік роботи 

г) мобільне робоче місце 

д) гнучка оплата праці (% від доходу, прибутку) 

6. До характерних ознак гнучкого ринку праці належить: 

а) наявність фіксованого робочого місця 

б) робота на основі нормованого робочого часу 

в) роз’їздний графік роботи 

г) мобільне робоче місце 

д) гнучка оплата праці (% від доходу, прибутку) 

7. До характерних ознак первинного  ринку праці належить: 

а) мобільне робоче місце 

б) відсутність офіційної реєстрації трудових відносин 

в) трудова діяльність за престижними професіями 

г) застосування прогресивних технологій 

д) високий рівень заробітної плати, надійність стану працівника 

8. До характерних ознак вторинного  ринку праці належить: 

а) мобільне робоче місце 

б) відсутність офіційної реєстрації трудових відносин 

в) трудова діяльність за переважно робітничими професіями, де домінує ручна 

праця 

г) застосування примітивних технологій 

д) високий рівень заробітної плати, надійність стану працівника 

9. До характерних ознак вторинного  ринку праці належить: 

а) наявність службової кар'єри з чітко вираженими можливостями 

професійного росту 

б)  відсутність офіційної реєстрації трудових відносин 

в) трудова діяльність за переважно робітничими професіями, де домінує ручна 

праця 

г) висока плинність персоналу,  

д) високий рівень заробітної плати, надійність стану працівника 

е) низький рівень заробітної плати; практично відсутня система кар’єрного 

просування 

10. До недоліків внутрішнього ринку праці для роботодавців можна віднести: 

а) консервованість, недостатня гнучкість персоналу 

б) можливість перевірки зовнішніх претендентів у «вхідному порту» 

в) значні витрати на професійне навчання персоналу 

г) менший термін адаптації персоналу 

д) обмежена можливість  вибору кандидатів для заміщення вакансій 

11. До недоліків внутрішнього ринку праці для працівників можна віднести: 

а) штучне обмеження і поступове зниження мобільності працівників  

б) можливість погіршення соціально-психологічного клімату в колективі 
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внаслідок загострення конкурентної боротьби  

в) гарантії стабільної зайнятості 

г) спланована і послідовна структура кар’єри 

д) втрати часу цінних працівників в процесі наставництва 

12. До недоліків зовнішнього ринку праці для роботодавців можна віднести: 

а) відсутність належних можливостей для первинної  перевірки  професійності 

та лояльності працівника 

б) значно триваліший термін адаптації працівників 

в) зростання рівня мотивованості працівників  до праці, підвищення 

кваліфікації і самовдосконалення 

г) економія коштів та часу на навчанні працівників в межах підприємства 

д) високий рівень мобільності працівників 

13. До недоліків зовнішнього ринку праці для працівників можна віднести: 

а) відсутність гарантій зайнятості, вищий рівень конкурентної боротьби 

б) відсутність чітких перспектив кар’єрного просування 

в) високий рівень мобільності працівників 

г) можливість різкого кар’єрного зростання (за умови відповідності посаді) 

д) менший термін адаптації працівників 

14. Для гнучкого ринку праці притаманні такі ознаки:  

а) нестандартні форми зайнятості (надомна праця, мобільна зайнятість, праця 

за викликом) 

б) різноманітні форми наймання (тимчасова, сезонна, випадкова праця) 

притаманні для  

в) можливість різкого кар’єрного зростання (за умови відповідності посаді) 

г) використання ручних примітивних технологій 

д) відсутність офіційної реєстрації трудових відносин 

15. Нерегламентований (тіньовий) ринок праці включає такі сегменти: 

а) неформальний («сірий») 

б) кримінальний («чорний») 

в) вторинний 

г) внутрішній 

д) гнучкий  

16. До якісних характеристик індивідуального продавця на ринку праці відноситься: 

а) інтенсивність праці  

б) професійно-кваліфікаційний рівень  

в) особистісні характеристики  

г) кількість робочого часу 

д) кількість часу для відпочинку (дозвілля) 

 
Практичні завдання: 

1. Сегментуйте ринок праці за усіма можливими ознаками, якщо він охоплює 

трудову діяльність: 

 приватного підприємця, який вичерпавши всі можливості працевлаштуватися за 

фахом, започаткував власний бізнес – відкрив майстерню з ремонту взуття та 

працює сам майстром 

 сторожа (вахтера), який працює позмінно у транспортно-складському 

господарстві підприємства без реєстрації відповідної трудової угоди 

 міліціонера у органах МВС України, який був прийнятий на посаду дільничного 
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одного з районів міста. 

 

Тема 4.  Індивідуальна пропозиція на ринку праці 

Сутність індивідуальної пропозиції на ринку праці. Теорія вибору на 

ринку праці. Ефект доходу та заміщення в індивідуальному пропонуванні 

праці. Пропонування якості та інтенсивності праці.  

 
Тести для самоперевірки: 

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

а) рівня заробітної плати 

б) попиту на товари та послуги підприємства 

в) капіталу та технологій підприємства 

г) кількості населення 

д) рівня життя населення 

2. Індивідуальне пропонування на ринку праці формується під дією таких ефектів: 

а) доходу 

б) заміщення 

в) корисності 

г) байдужості 

д) масштабу 

3. Якщо особі, яка в силу соціальної необхідності (маленькі діти)  добровільно працює 

на 0,5 ставки (за 4000 грн. в місяць протягом 4 год. на день), пропонують працювати 6 

год. на день за умови оплати праці 5800 грн./місяць, то гранична норма заміщення 

доходу на відпочинок (MRS) та гранична норма ринкового заміщення доходу на 

відпочинок (MRMS) знаходяться у такому співвідношенні (середня кількість 

робочий днів у місяці складає 20 днів): 

а) MRS  = 50 грн./год., MRMS = 48,3 грн./год.; MRS >MRMS  особа не прийме 

таку пропозицію працевлаштування 

б) MRS  = 48,3 грн./год., MRMS = 50 грн./год.; MRMS> MRS особа прийме 

таку пропозицію працевлаштування 

в) MRS  = 53 грн./год., MRMS = 58,3 грн./год.; MRS >MRMS  особа не прийме 

таку пропозицію працевлаштування 

г) MRS  = 40,3 грн./год., MRMS = 48,3 грн./год.; MRS >MRMS  особа прийме 

таку пропозицію працевлаштування 

д) MRS  = 55 грн./год., MRMS = 53 грн./год.; MRS >MRMS  особа не прийме 

таку пропозицію працевлаштування 

4. Під дією ефекту доходу час відпочинку: 

а) збільшується  

б) зменшується  

в) не змінюється  

г) мінімізується (наближається до 0) 

д) замінююється на робочий час 

5. 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 
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д) професійно-кваліфікаційними та такими, що не визначають індивідуальне 

пропонування праці 

6. 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) ефект еластичності 

д) ефект залучення 

7. Вихід на ринок праці індивідуального продавця пов'язаний з необхідністю вибору 

між: 

а) заробітною платою та доходом 

б) працею та капіталом  

в) робочим часом та доходом  

г) робочим часом, який забезпечує доход, та часом дозвілля заробітною платою 

та нетрудовим доходом  

8. Сукупність всіх комбінацій дохід-дозвілля, що мають для індивіда однакову 

корисність відображає: 

а) крива сукупної пропозиції праці 

б) крива індивідуальної пропозиції праці  

в) крива байдужості 

г) бюджетна лінія (обмеження)  

д) крива індивідуальної пропозиції праці 

9. Сукупність комбінацій дохід-дозвілля, які можуть бути доступні індивіду, 

відображає: 

а) крива корисності  

б) крива індивідуальної пропозиції праці 

в) крива сукупної пропозиції праці 

г) крива байдужості  

д) бюджетне обмеження  

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

а) не змінюється  

б) зростає  

в) зменшується  

г) заміщується капіталом 

д) зникає 

11. Якщо гроші, зароблені за годину праці, менш корисні 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) ефект байдужості 

д) ефект еластичності 

12. Який ефект домінує при низькій ставці заробітної плати: 

а) ефект корисності  

б) ефект байдужості   

в) ефект доходу  
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г) ефект заміщення 

д) ефект еластичності 

13. Величина доходу, який 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 

д) граничним доходом 

14. Кількісною мірою індивідуальної пропозиції праці є: 

а) вік конкретної людини  

б) стаж роботи  

в) кількість робочих годин  

г) чисельність економічно активного населення 

д) кількість годин відпочинку 

15. 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 

д) відмовиться від такої пропозиції, адже його очікування відносно рівня 

оплати праці є суттєво вищими порівняно з ринковою пропозицією 

16. 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 

д) граничним доходом 

 
Практичні завдання: 

1. Обґрунтувати яким буде рішення особи на ринку праці відносно власної 
зайнятості за такими альтернативними варіантами найманої праці: 
1) Режим роботи: з 8.00 до 17.00 при п’ятиденному робочому тижні та місячній 

ставці заробітної плати 12500 грн./місяць. 
2) Режим роботи: з 9.00 до 18.00 при п’ятиденному робочому тижні з одиничною 

розцінкою Р = 48,3 грн./шт. та змінною нормою виробітку 15 од.  
3) Режим роботи – не визначений (діє підсумований облік робочого часу) при 

дотриманні нормативної тривалості робочого тижня (місяця) з місячним 
посадовим окладом – 13300 грн.  

Гранична норма заміщення доходу відпочинком становить MRS = 45,5 грн./год. 
Порівняйте чи не зміниться рішення потенційного працівника при орієнтації не на 
брутто-зарплату, а на нетто-зарплату.  
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Тема 5.  Сукупна пропозиція на ринку праці 

Сутність та крива сукупної пропозиції на ринку праці. Джерела 

формування сукупної пропозиції праці. Закон та фактори  пропозиції праці.   

Сегментація пропозиції праці. Напрями впливу на сукупну пропозицію праці.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Відповідно до методики МОП сукупну пропозицію праці формує: 

а) безробітне населення 

б) економічно активне населення за мінусом безробітних 

в) економічно активне населення 

г) трудові ресурси 

д) економічно неактивне населення 

2. Вікові межі 15-70 років є основою формування сукупної пропозиції праці: 

а) відповідно до вітчизняного підходу 

б) відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) 

в) відповідно до методології МОП та вітчизняного підходу 

г) у всіх країнах ЄС 

д) в усіх без винятку державах 

3. Працездатна особа віком 25років, 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) 

д) зайнятою (МОП), безробітною (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) 

д) економічно неактивного населення (МОП) та зайнятих (вітчизняний підхід) 

5. До економічно активного населення належать: 

а) зайняті 

б) безробітні  

в) пенсіонери 

г) молодь, яка навчається денно 

д) «зневірені» 

6. До економічно неактивного населення належать: 

а) зайняті 

б) безробітні  

в) пенсіонери 

г) молодь, яка навчається денно 

д) «зневірені» 
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7. До економічно неактивного населення належать: 

а) інваліди 

б) особи, які зайняті доглядом за хворими та дітьми 

в) особи, які не мають необхідності та бажання працювати 

г) безробітні, які активно шукають роботу 

д) «зневірені» 

8. Які з нижче перерахованих заходів зумовлюють зменшення сукупної пропозиції 

праці: 

а) подовження термінів строкової військової служби 

б) зниження пенсійного віку  

в) збільшення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців 

г) встановлення обмежень щодо одночасного отримання пенсії і заробітної 

плати 

д) суттєве зменшення розміру допомоги по безробіттю 

9. Які з нижче перерахованих заходів зумовлюють збільшення сукупної пропозиції 

праці: 

а) подовження термінів строкової військової служби 

б) зниження пенсійного віку 

в) збільшення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців 

г) встановлення обмежень щодо одночасного отримання пенсії і заробітної 

плати 

д) суттєве зменшення розміру допомоги по безробіттю 

 
Практичні завдання: 

1. Визначити сукупну пропозицію праці на регіональному ринку праці за 

методикою МОП та вітчизняним підходом за даними нижче наведеної таблиці 

(методами «додавання» та «віднімання»). Зробити висновки.  

Категорії населення 
14 

років 
15 

років 
16-20 
років 

21-30 
років 

31-40 
років 

41-50 
років 

51-60 
років 

61-70 
років 

більше 
70 років 

Населення віком 12,3 15,6 68,5 62,3 54,8 52,3 57,1 48,9 36,9 

в тому числі:                   

-  пільгові пенсіонери - - - - 1,1 3,2 4,2 - - 

- інваліди 1-2 групи  - - 0,3 2,6 3,4 2,8 2,1 2,3 1,8 

-  працюючі (зайняті) 0,03 2,6 42,3 45,6 45,2 36,5 38,2 30,2 30,2 

-  непрацюючі (незайняті) - 13,0 25,9 14,1 5,1 9,8 12,6 16,4 - 

в тому числі:                   

-  безробітні (МОП) - 0,2 21,2 10,1 4,8 7,8 10 5,5 - 

з них:                   

-   зареєстровані в Державній 
службі зайнятості 

- - 12,6 6,5 1,8 5,6 4,8 - - 

 

Тема 7. Індивідуальний та сукупний попит на ринку праці 

Сутність та крива індивідуального попиту на працю. Фактори формування 

попиту на працю. Ефекти доходу та заміщення. Сукупний попит на ринку 

праці. Еластичність попиту на працю.  

 
Тести для самоперевірки: 
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1. Якщо попит на продукцію підприємства скоротився, то попит на працю: 

а) збільшиться під дією ефекту масштабу 

б) не зміниться 

в) збільшиться під дією ефекту заміщення 

г) зменшиться під дією ефекту масштабу 

д) зменшиться під дією ефекту заміщення 

2. Індивідуальний попит на працю (попит на працю окремого роботодавця) на 

конкурентному ринку визначається кривою: 

а) корисності 

б) байдужості 

в) граничних витрат праці 

г) граничного продукту або доходу праці 

д) граничної корисності 

3. Пропозиція праці для окремого роботодавця на конкурнетному ринку праці 

визначається кривою: 

а) байдужості 

б) граничних витрат праці 

в) граничного продукту або доходу праці 

г) корисності 

д) граничної корисності 

4. Якщо коефіцієнт прямої еластичності попиту на працю /Е/ >1, то при зростанні 

заробітної плати працівників їх ФОП: 

а) на основі коефіцієнта еластичності не можна говорити про тенденції 

зміни ФОП 

б) знижуватиметься 

в) зростатиме 

г) залишатиметься незмінним 

д) ФОП = 0 

5. Приріст витрат на оплату праці, що зумовлений наймом одного додаткового 

працівника, - це: 

а) граничний продукт праці 

б) гранична корисність праці 

в) граничний дохід праці 

г) граничні витрати праці 

д) гранична норма заміщення доходу на відпочинок 

6. Приріст продукту праці в грошовому виразі, що зумовлений наймом одного 

додаткового працівника, - це: 

а) граничні витрати праці 

б) гранична норма ринкового заміщення доходу на відпочинок 

в) гранична корисність праці 

г) граничний дохід праці 

д) гранична норма заміщення доходу на відпочинок 

7. Чи доцільно роботодавцю, чисельність найманих працівників у якого складає 10 

осіб, залучати  на роботу ще одного працівника, якщо його місячна зарплата 

становить 6000 грн., а очікуваний приріст обсягів виробництва складе  100 

од./місяць (при ціні 50 грн.): 

а) недоцільно 
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б) доцільно, адже приріст витрат на оплату працю перевищує приріст 

доходу у зв’язку із наймом додаткового працівника 

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

персоналу 

г) недоцільно, оскільки слід звільнити частину вже найнятого персоналу 

д) доцільно, адже приріст доходу перевищує  приріст витрат на оплату 

працю  у зв’язку із наймом додаткового працівника 

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

в) зниження ціни товару, зростання споживчого попиту на нього, а відтак до 

зростання  попиту на працю 

г) незмінності попиту на працю 

д) зменшення попиту на працю внаслідок заміни його на капітал 

9. Суб’єктом формування індивідуального попиту на працю є: 

а) найманий працівник 

б) економічно активне населення 

в) роботодавці (підприємства) 

г) окремий роботодавець (підприємство) 

д) безробітні 

10. 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 = 0 

в) MRP > MRC 

г) MRP < MRC 

д) MRP = MRC = 1 

11. 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 

д) перевести наявних працівників в режим вимушеної неповної зайнятості 

12. Замінювати  працю  капіталом доцільно (W  ставка заробітної плати; С  вартість 

орендної плати за експлуатацію одиниці устаткування за певний період; МРL  

граничний продукт праці; МРk  граничний продукт капіталу), якщо: 

а) 
MPk

C

MPL

W
  

б) 
MPk

C

MPL

W
  

в) 
MPk

C

MPL

W
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г) 0
MPk

C

MPL

W  

д) 1
MPk

C

MPL

W  

13. Замінювати   капітал працею доцільно (W  ставка заробітної плати; С  вартість 

орендної плати за експлуатацію одиниці устаткування за певний період; МРL  

граничний продукт праці; МРk  граничний продукт капіталу), якщо: 

а) 
MPk

C

MPL

W
  

б) 
MPk

C

MPL

W
  

в) 
MPk

C

MPL

W
  

г) 0
MPk

C

MPL

W  

д) 1
MPk

C

MPL

W  

14. 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 

д) попит на працю скорочується під дією ефекту масштабу 

15. Короткостроковий індивідуальний попит на працю  попит …. (оберіть 

правильне продовження речення): 

а) протягом не більше одного місяця 

б) за якого капітал, технології, заробітна плата та обсяг споживчого попиту  

залишаються незмінним 

в) за якого капітал та технології підприємства змінюються 

г) при якому чисельність найманих працівників  не перевищує  50 осіб 

д) протягом не більше одного року 

16. Якщо умови придбання капіталу змінилися (він подорожчав), то ефект 

масштабу в даному випадку призведе до: 

а) зростання попиту на працю 

б) зниження попиту на працю 

в) заміни капіталу працею 

г) незмінності попиту на працю 

д) заміни праці капіталом 

17. При зміні обсягів споживчого попиту на товари, роботи і послуги, попит на 

працю: 

а) змінюється під дією ефекту масштабу 

б) змінюється під дією ефекту заміщення 

в) змінюється під дією ефекту масштабу та заміщення 

г) не змінюється 

д) зникає 
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Практичні завдання: 

1.  Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту на працю, якщо при 

зростанні середньої заробітної плати з 12300 до 13500 грн. роботодавець звільнив 

двох працівників у зв’язку із скороченням штатів (при чисельності штатних 

одиниць до звільнення – 18 осіб). Обґрунтуйте як вплине така еластичність попиту 

на працю на ФОП.  

2. Обґрунтуйте можливість повного заміщення праці на капітал на основі 

коефіцієнта перехресної еластичності, якщо в результаті зниження орендної плати 

за користування технологічним устаткуванням з 25 тис. грн. до 22 тис. грн. на 

місяць роботодавець звільнив двох працівників (при початковій їх чисельності – 18 

осіб).  

3. Визначте оптимальний індивідуальний попит на працю у складально-

монтажному підрозділі підприємства за: 

 граничним продуктом праці (MRP). 

 співвідношенням між граничним доходом праці (MRP) та граничними 

витратами праці (MRC). 

Зміна чисельності робітників протягом ряду звітних періодів характеризувалася 

наступними змінами у кількості складених дитячих колясок: 
Чисельність робітників Кількість складених дитячих колясок, од. 

15 120 

16 123 

17 130 

18 135 

19 139 

20 141 

 середня заробітна плата найманого працівника складає 13400 грн. 

 середня ціна дитячої коляски складає 16900 грн.  

4. Визначте допоки роботодавцю доцільно заміщувати працю на капітал, якщо 

за ряд звітних періодів ресурсне забезпечення підприємства характеризувалося: 

Чисельність 

працівників 

ФОП 

квартальний 

грн. 

Обсяги виробництва, 

грн. 

Вартість основних засобів 

(амортизаційні відрахування за 

квартал),  грн. 

25 64000 15265 60000 

26 63700 16300 62300 

27 66150 16980 63000 

28 65002 17850 66000 
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5. На основі нижче наведеного графіка обґрунтуйте доцільність найму 

додаткового працівника, якщо співвідношення між граничними витратами праці та 

граничним доходом праці перебуває в зоні «А».  

 
Рис. 2.1. Крива індивідуального попиту на працю 

Тема 8. Ціна та вартість робочої сили 

Заробітна плата як ціна робочої сили на ринку праці. Вартість робочої 

сили.  

 
Тести для самоперевірки: 

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 

д) прожитковий мінімум 

2. До функцій заробітної плати не належить: 

а) відтворювальна 

б) соціальна 

в) оптимізаційна 

г) кооперативна 

д) мотиваційна 

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 

д) соціальна 
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4. Забезпечення рівної заробітної плати за однакову працю в однакових умовах 

праці та усунення будь-якої дискримінації в оплаті праці забезпечує функція 

заробітної плати: 

а) соціальна 

б) мотиваційна 

в) регулююча 

г) відтворювальна 

д) оптимізаційна 

5. Для роботодавця заробітна плата найманих працівників є: 

а) елементом витрат, який роботодавець прагне збільшити 

б) елементом витрат, який роботодавець прагне зменшити 

в) трудовим доходом та засобом для існування 

г) підприємницьким доходом та засобом для існування 

д) елементом витрат, який не впливає на результати діяльності роботодавця 

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) 

д) соціальна (відповідає інтересам працівників) 

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) 

д) фінаново-економічний стан підприємства 

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 ціною робочої сили 

г) ціна робочої сили є складовою  вартісті робочої сили 

д) вартість робочої сили може бути як нижчою, так і вищою ціни робочої 

сили 

9. Які з нижче наведених витрат не можна віднести до складу витрат на робочу 

силу (відповідно до Інструкції по визначенню вартості робочої сили, затвердженої 

наказом Міністерства статистики України № 131 від 29 травня 1997р.): 

а) витрати на купівлю спеціального одягу, обмундирування для виконання 

професійних обовязків 

б) витрати на сплату єдиного соціального внеску у Фонди соціального 

страхування 

в) орендні платежі за офісні приміщення 
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г) витрати на купівлю молока, обіди для працівників (якщо це передбачено 

законодавством, колективним договором) 

д) витрати на оренду житла працівників 

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

впливає на: 

а) пропозицію праці (зменшується) 

б) попит на працю (збільшується) 

в) попит на працю (зменшується) 

г) пропозицію праці (збільшується) 

д) не чинить впливу ні на попит, ні на пропозицію праці 

11. 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 

д) є складовою ціни, але не є складовою вартості робочої сили 

12. 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 

д) є складовою ціни, але не є складовою вартості робочої сили 

13. До внутрішніх чинників формування рівня заробітної плати на підприємстві 

належить: 

а) рівень інфляції 

б) умови праці 

в) соціальні стандарти та гарантії 

г) фіскальні інструменти 

д) співвідношення між попитом та пропозицією на ринку праці 

 
Практичні завдання: 

1. Визначте ціну та вартість робочої сили на ринку праці підприємства (на 

прикладі одного робітника), якщо: 

а) мінімальна заробітна плата у поточному році складає Х грн.; 

б) робітник має 3-й розряд, якому відповідно до тарифної сітки підприємства 

відповідає тарифний коефіцієнт 1,53. 

в) умови праці найманого робітника є важкими та шкідливими; 

г) роботодавець закупив необхідний спеціальний одяг на суму 2200 грн. (термін 

експлуатації – 24 місяці); 

д) роботодавець компенсує вартість молока (відповідно до законодавства 

України) на суму 2560 грн. в рік в середньому на одного працюючого.  

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 - 0,8.  
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МОДУЛЬ 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Механізм регулювання ринку праці 

 

Тема 8. Зайнятість населення як форма  відповідності попиту та 

пропозиції праці  

Сутність та значимість зайнятості.  Методологічно-правові особливості 

визначення категорій зайнятого населення. Форми та структура зайнятості.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Відповідно до законодавства України «зайнятість» - це: 

а) система відносин, що виникає в межах таких суб’єктів як найманий працівник, 

роботодавець, держава 

б) сукупність економічних, правових, соціальних, національних та інших 

відносин, пов`язаних із забезпеченням працездатного населення робочими 

місцями та їхньою участю в суспільно корисній діяльності, що приносить їм 

заробіток або дохід 

в) практична діяльність людей по виробництву матеріальних благ 

г) суспільні відносини між економічно активним населенням з приводу 

включення працівників в конкретну кооперацію праці на певному робочому 

місці 

д) не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх 

особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у 

грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють 

господарську діяльність або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих 

на їх власності, у тому числі безоплатно 

2. 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  

г) зниженні рівня криміногенності та злочинності 

д) соціалізації особи 

3. 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 

г) створенні доданої вартості 

д) створенні суспільного продукту або національного доходу 

4. 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) 



 25 

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

д) економічно неактивного населення (як за методикою МОП, так і за 

законодавством України) 

5. 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 години 

г) 8 годин 

д) 40 годин 

6. Особа віком 20 років, яка навчається стаціонарно у вузі та працює, відповідно до 

законодавства України на ринку праці належить до категорії: 

а) зайнятих  

б) безробітних  

в) економічно неактивного населення  

г) економічно активного населення  

д) незайнятих 

7. Особа віком 50 років, яка не працює за наймом, а веде особисте підсобне 

господарство та реалізує сільськогосподарську продукцію, на ринку праці 

належить до категорії: 

а) зайнятих  

б) безробітних  

в) економічно неактивного населення  

г) економічно активного населення  

д) незайнятих  

8. 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) 

д) зайнятих (за  законодавством України), економічно неактивного 

населення  (за методикою МОП) 

9. До позитивних  наслідків існування тіньової зайнятості для 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) 

д) отримання вищого розміру трудового доходу внаслідок його не 

оподаткування  

10. До негативних наслідків існування тіньової зайнятості для зайнятих в «тіні» 

належить: 

а) гарантоване перебування у системі державного соціального страхування 
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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 страхового стажу) 

г) отримання більшого трудового доходу внаслідок його не оподаткування 

д) зменшення надходжень до державних страхових фондів 

11. Яка категорія населення належить до зайнятих відповідно до законодавства 

України: 

а) непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за дитиною-

інвалідом, інвалідом I групи або за особою похилого віку, яка за висновком 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-

річного віку, та отримують допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно 

до законодавства 

б) особи, які працювали протягом обстежуваного тижня хоча б одну годину за 

наймом за винагороду в грошовому або натуральному вигляді 

в) особи, які зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні 

г) учні, студенти денної форми навчання 

д) особи, які працюють нелегально без оформлення трудових відносин 

12. Яка категорія населення належить до зайнятих відповідно до законодавства 

України: 

а) особа, яка працює на умовах цивільно-правового договору 

б) особи, які працювали протягом обстежуваного тижня хоча б одну годину 

за наймом за винагороду в грошовому або натуральному вигляді 

в) особи, які зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні 

г) учні, студенти денної форми навчання 

д) особи, які працюють нелегально без оформлення трудових відносин 

13. Яка категорія населення належить до зайнятих відповідно до законодавства 

України: 

а) особи, які проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу 

б) учні, студенти денної форми навчання 

в) особи, які працювали протягом обстежуваного тижня хоча б одну годину 

за наймом за винагороду в грошовому або натуральному вигляді 

г) особи, які зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні 

д) особи, які працюють нелегально без оформлення трудових відносин 

14. Організаційно-правові способи та умови використання праці – це: 

а) види трудових договорів 

б) види економічної діяльності 

в) форми зайнятості 

г) структура зайнятості 

д) сегментація ринку праці 

15. Повна зайнятість характеризується: 

а) укладанням строкового трудового договору 

б) роботою протягом неповного робочого часу із відповідною оплатою 

в) роботою протягом повного робочого часу із відповідною оплатою 

г) гнучким графіком роботи 

д) роботою за сумісництвом (вторинне місце праці)  
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16. Неповна зайнятість характеризується: 

а) укладанням строкового трудового договору 

б) роботою протягом неповного робочого часу із відповідною оплатою 

в) роботою без офіційного укладання трудового договору 

г) гнучким графіком роботи 

д) роботою за сумісництвом (вторинне місце праці)  

17. Постійна зайнятість характеризується: 

а) роботою без офіційного укладання трудового договору 

б) укладанням безстрокового трудового договору 

в) укладанням сезонного трудового договору 

г) роботою за основним місцем роботи (первинне місце праці) 

д) роботою за сумісництвом (вторинне місце праці)  

18. Стандартна зайнятість характеризується: 

а) роботою без офіційного укладання трудового договору 

б) трудовою діяльністю на умовах нормованого робочого часу, що 

передбачає наявність фіксованого робочого місця 

в) трудовою діяльністю на умовах гнучкого робочого часу, що передбачає 

відсутність фіксованого робочого місця 

г) роботою за основним місцем роботи (первинне місце праці) 

д) роботою за сумісництвом (вторинне місце праці)  

19. Нестандартна зайнятість характеризується: 

а) роботою без офіційного укладання трудового договору 

б) трудовою діяльністю на умовах нормованого робочого часу, що 

передбачає наявність фіксованого робочого місця 

в) трудовою діяльністю на умовах гнучкого робочого часу, що передбачає 

відсутність фіксованого робочого місця 

г) роботою за основним місцем роботи (первинне місце праці) 

д) укладанням строкового трудового договору 

20. Вторинна зайнятість характеризується: 

а) роботою без офіційного укладання трудового договору 

б) трудовою діяльністю на умовах нормованого робочого часу, що 

передбачає наявність фіксованого робочого місця 

в) роботою за основним місцем роботи (первинне місце праці) 

г) укладанням строкового трудового договору 

д) трудовою діяльністю за сумісництвом поряд із основним місцем праці 

21. Первинна зайнятість характеризується: 

а) роботою без офіційного укладання трудового договору 

б) трудовою діяльністю на умовах нормованого робочого часу, що 

передбачає наявність фіксованого робочого місця 

в) роботою за основним місцем роботи (первинне місце праці) 

г) укладанням строкового трудового договору 

д) трудовою діяльністю на умовах неповного робочого часу із відповідною 

оплатою  

22. Роботу жінки протягом неповного робочого часу на умовах гнучкого робочого 

часу у зв’язку із наявністю малолітніх дітей можна охарактеризувати такими 

формами зайнятості: 

а) добровільна неповна, нестандартна 
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б) вимушена неповна, стандартна 

в) вимушена неповна, нелегальна 

г) вторинна, нестандартна 

д) добровільна неповна, нелегальна 

 
Практичні завдання: 

1. Обґрунтуйте якими формами можна охарактеризувати  зайнятість нижче 

наведених осіб: 

 особа працює технологом в одному з комунальних підприємств міста з 

підсумованим обліком робочого часу  при дотриманні нормативної тривалості 

робочого тижня (місяця); 

 особа, яка працює на випадкових будівельно-господарських роботах з 

договірною оплатою; 

 особа, яка працює торговим представником без посвідчення трудового 

договору в центрі зайнятості (роз’їздний характер роботи, ненормований 

робочий день); 

 особа, яка працює аудитором на 0,5 ставки (у зв’язку з наявністю малолітніх 

дітей) на умовах гнучкого графіку; 

 особа, яка працює дерматологом у приватному лікарському кабінеті, та на 0,3 

ставки – у державній поліклініці (приймає пацієнтів у визначені години).  

2. Визначте показники зайнятості (чисельність зайнятих, рівень зайнятості) у 

базовому та звітному періоді на основі даних таблиці: 
Показник Базовий період Звітний період 

Населення у віці 15-70 років, тис. осіб 34992,6 34617,9 

Економічно неактивне населення, тис. осіб 12823,0 12575,5 

Безробітні (МОП), тис. осіб 1958,8 1785,6 

3. Визначте рівень зайнятості та чисельність зайнятих у базовому та звітному 

періодах. Визначте як така зміна у чисельності зайнятих вплине на наповнення 

доходної частини бюджету в частині сплати ПДФО) та фондів соціального 

страхування (в частині сплати єдиного соціального внеску), якщо: 

 чисельність населення у віці 15 -70 років у базовому та звітному періодах 

відповідно складала 520,3 та 518,9 тис. осіб; 

 рівень економічної активності  у базовому та звітному періодах відповідно 

складав 64,2% та 65,4%; 

 чисельність безробітних за методикою МОП у базовому та звітному періодах 

відповідно складав  8,8% та 9,2%; 

 середньомісячна  заробітна плата працівника у базовому періоді складала 12560 

грн., а індекс споживчих цін у звітному – 105,6%. 

 

Тема 9. Безробіття  як форма незадоволеної  пропозиції праці 

Соціально-економічна сутність та наслідки безробіття. Види та 

причини безробіття. Макроекономічні аспекти безробіття 

 
Тести для самоперевірки: 
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1. Соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має змоги реалізувати 

своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як джерела 

існування – це: 

а) безробіття 

б) зайнятість 

в) праця 

г) трудова діяльність 

д) трудовий договір 

2. До позитивних наслідків безробіття належить: 

а) стимулювання до систематичного підвищення професійного рівня, 

саморозвитку 

б) зменшення обсягу виробництва 

в) скорочення податкових надходжень бюджету  

г) збільшення витрат на соціальний захист незайнятого, малозабезпеченого  

населення 

д) дискваліфікація  безробітних 

3. До позитивних наслідків безробіття належить: 

а) формування резерву робочої сили 

б) зменшення обсягу виробництва 

в) трудова бездіяльність, поширення песимістичних та утриманських 

настроїв 

г) збільшення витрат на соціальний захист незайнятого, малозабезпеченого  

населення 

д) дискваліфікація  безробітних 

4. До негативних наслідків безробіття належить: 

а) стимулювання до систематичного підвищення професійного рівня 

б) посилення конкуренції на ринку праці 

в) формування резерву робочої сили 

г) збільшення витрат на соціальний захист незайнятого, малозабезпеченого  

населення 

д) стимулювання саморозвитку 

5. Особа працездатного віку, яка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна і 

готова та здатна приступити до роботи, є: 

а) безробітною за методикою МОП 

б) зареєстрованою безробітною 

в) економічно активною 

г) незайнятою 

д) економічно неактивною 

6. 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) 
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д) економічно неактивною (методика МОП, вітчизняний підхід) 

7. Молода особа віком 25 років, яка зареєстрована у базовому центрі зайнятості як 

безробітна з мотивів отримання допомоги по безробіттю (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) 

д) економічно неактивною особою (вітчизняний підхід, методика МОП) 

8. 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 

д) економічна криза 

9. Природний рівень безробіття формує: 

а) фрикційне та циклічне безробіття 

б) інституційне та конверсійне безробіття 

в) структурне та фрикційне безробіття 

г) фрикційне та технологічне безробіття 

д) циклічне та конверсійне безробіття 

10. Хронічне (застійне) безробіття триває в часі: 

а) понад 6 місяців 

б) понад 3 місяці 

в) понад 5 років 

г) понад 12 місяців 

д) понад 9 місяців 

11. Добровільне безробіття охоплює: 

а) структурне та інституційне 

б) фрикційне та конверсійне 

в) структурне та циклічне 

г) фрикційне та інституційне 

д) фрикційне та циклічне 

12. Якщо особа втратила роботу у зв’язку із перепрофілюванням підприємства на 

виробництво зовсім нової продукції у зв’язку із зміною структури споживчого 

попиту, то вона охоплена: 

а) структурним безробіттям 

б) технологічним безробіттям 

в) циклічним безробіттям 

г) інституційним безробіттям 

д) конверсійним безробіттям 

13. 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 
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б) технологічним 

в) циклічним 

г) інституційним 

д) структурним 

14. Який із нижче зазначених видів безробіття є прогнозованим та підлягає 

державному регулюванню за посередництвом економічних інструментів: 

а) конверсійне 

б) циклічне 

в) фрикційне 

г) технологічне 

д) структурне 

15. Відповідно до кривої Беверіджа природний рівень безробіття характеризується: 

а) відсутністю економічно неактивного населення 

б) перевищенням кількості вакансій над чисельністю безробітних 

в) відсутністю вакансій 

г) рівністю між кількостю вакансій та чисельностю безробітних 

д) відсутністю фрикційного безробіття 

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

потужностей підприємства, то вона охоплена: 

а) повним безробіттям 

б) частковим вимушеним безробіттям 

в) частковим добровільним безробіттям 

г) повною зайнятістю 

д) добровільною неповною зайнятістю 

17. Крива Беверіджа відображає: 

а) прямий зв’язок між рівнем інфляції  та рівнем безробіття 

б) обернений зв’язок між рівнем інфляції  та рівнем безробіття 

в) прямий зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та чисельністю 

безробітних 

г) обернений зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та чисельністю 

безробітних 

д) прямий зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та інфляцією 

18. Крива Філіпса відображає: 

а) обернений зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та чисельністю 

безробітних 

б) обернений зв’язок між рівнем інфляції  та рівнем безробіття 

в) прямий зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та чисельністю 

безробітних 

г) прямий зв’язок між рівнем інфляції  та рівнем безробіття 

д) прямий зв’язок між кількістю вакантних робочих місць та 

інфляцією 
19. Ймовірність працевлаштування суттєво знижується при перебуванні у статусі 

безробітного терміном: 

а) понад 12 місяців 

б) понад 3 місяці 

в) понад 6 місяців 

г) понад 9 місяців 
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д) понад 1 місяця 

20. Причиною циклічного безробіття є: 

а) економічний спад 

б) зміна структури споживчого попиту 

в) технологічна модернізація виробництва 

г) наявність соціальних виплат (допомога по безробіттю, 

малозабезпеченості) 

д) демілітаризація економіки  

21. Відповідно до закону Оукена 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% 

д) знизить рівень безробіття на 3% 

22. Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації є засобами 

мінімізації безробіття: 

а) структурного  

б) інституційного  

в) технологічного 

г) циклічного 

д) фрикційного 

23. Для того, щоб знизити рівень безробіття у наступному році на 1% відповідно до 

закону Оукена необхідно забезпечити зростання реального ВВП у обсязі: 

а) не менше 5% 

б) 3% 

в) не менше 8% 

г) 4% 

д) 4,5% 

 
Практичні завдання: 

1. Ідентифікуйте якими видами безробіття охоплені наступні категорії 

громадян: 

 особа не працює у зв’язку із тим, що здійснює пошук підходящої роботи після 

закінчення навчання у вузі протягом 3 місяців, не зареєстрована в ДСЗ; 

 особа звільнена у зв’язку із відмовою продовжувати роботи зі зміною істотних 

умов праці (менша заробітна плата); 

 особа була звільнена у зв’язку із невідповідністю займаній посаді (відмовилась 

від проходження сертифікаційних курсів про програмне забезпечення у сфері 

податкового обліку); 

 особа була переведена на 0,5 ставки з ініціативи адміністрації у зв’язку із 

скороченням обсягів виробництва; 

 особа була звільнена у зв’язку із скороченням штатів внаслідок кризового стану 

підприємства; 

 особа зареєстрована як безробітна та не поспішає здійснювати пошук 

підходящої роботи у зв’язку із виплатою допомоги по безробіттю; 

 особа була звільнена за угодою сторін у зв’язку із переїздом в іншу місцевість ; 
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 особа була звільнено у зв’язку із реорганізацією підприємства (закриття одних 

виробничих ліній з одночасним відкриттям інших); 

 особа була звільнена у зв’язку із перепрофілювання підприємства на 

виробництво нової продукції; 

 жінка не здійснює пошук роботи та доглядає дитину до 5 років, оскільки 

отримує щомісячну допомогу  при народженні дитини.  

2. 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 8%; 

 індекс споживчих цін очікується на рівні 107%; 

 рівень безробіття у попередньому періоді за методикою МОП складав 8,5%, а 

зареєстрованого 3,0%. 

3. 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%.  

 

Тема 10. Інфраструктура ринку праці. Аналіз та прогноз ринку праці 

Сутність, складові та функції інфраструктури ринку праці. Статистичні 

показники для аналізу ринку праці. Методи прогнозування основних 

складових ринку праці.  

 
Тести для самоперевірки: 

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. 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 

8. Рівень безробіття економічно активного населення розраховується за 

формулою1: 

а) %100
Еа

Б
Рб

 

б) %100
7015


Н

Б
Р б

 

в) %100
З

Б
Р б

 

г) 
%100

Ен

Б
Р б

9. Розширений рівень безробіття розраховується за формулою1:

а) %100)/(  наб ЗЕБР  

б) %100/)(  анб ЕЗБР  

в) %100/)(  анб ЕЗБР  

г) %100)/()(  нанб ЗЕЗБР

10. Рівень зайнятості населення визначається за формулою1 

а) 

7015
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б) 
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з
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в) 
Б
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11. 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
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г) 
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1
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в
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12. 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% 



 35 

в) 6% 

г) не зміниться 

13. Між чисельність зайнятих (З) та безробітних (Б), економічно активним (Еа) 

та неактивним населення (Ен) існує такий балансовий зв'язок
1
: 

а) З+Б = Ен =
7015Н - Еа 

б) З+Б = 
7015Н = Еа + Ен 

в) З+Б = Еа =
7015Н - Ен 

г)  З+Б = Еа =
7015Н + Ен 

14. Прогнозування ринку праці ..... (оберіть правильне продовження речення): 

а) здійснюється виключно в наукових цілях та не пов’язане з його регулюванням 

б) є необхідним етапом лише після за діяння механізму регулювання зайнятості 

в) є необхідним перед етапом його регулювання 
г) немає вірної відповіді 
15. Відповідно до рекомендацій МОП прогнозування ринку праці варто 
здійснювати у такій послідовності: 

а) поточна пропозиція праці (чисельність безробітних)  сукупна пропозиція праці 

(чисельність економічно активного населення)   пропозиція праці задоволена 
попитом (чисельність зайнятих) 

б) пропозиція праці задоволена попитом (чисельність зайнятих)   поточна 

пропозиція праці (чисельність безробітних)   сукупна пропозиція праці 
(чисельність економічно активного населення 

в) сукупна пропозиція праці (чисельність економічно активного населення)  

поточна пропозиція праці (чисельність безробітних)  пропозиція праці 
задоволена попитом (чисельність зайнятих) 

г) поточна пропозиція праці (чисельність безробітних)  пропозиція праці 

задоволена попитом (чисельність зайнятих)  сукупна пропозиція праці 
(чисельність економічно активного населення)2 

16. Прогнозувати чисельність зайнятих за формулою 
Нnn IЗЗ 1

 ( З - чисельність 

зайнятих; n, n+1 – відповідно звітний та прогнозний період; 
НI - індекс чисельності 

населення в регіоні) доцільно у таких галузях економіки: 
а) промисловість 
б) сільське господарство 
в) охорона здоров’я 
г) усі відповіді вірні 

                                           
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 

2 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. 

 



 
Практичні завдання: 

1. Ринок праці характеризується такими даними: 
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 

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

2. На основі нижче наведених показників ринку праці визначити: 
 рівень зайнятості населення 
 рівень безробіття  (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 

 

Тема 11. Механізм державного регулювання ринку праці 

Механізм державного регулювання ринку праці. Адміністративно-

правові інструменти регулювання ринку праці. Організаційно-економічні 

інструменти регулювання ринку праці в системі ДСЗ. Організаційно-

економічні інструменти регулювання ринку праці як складові 

макроекономічної політики. Соціально-психологічні інструменти 

регулювання ринку праці.  

 
Тести для самоперевірки: 

1. Право на компенсацію ЄСВ мають роботодавці з числа суб’єктів малого 

підприємництва, які: 

а) створюють нові робочі місця та виплачують заробітну плату не нижче 

трьохкратної суми мінімальної заробітної плати 

б) створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них безробітних з числа 

осіб, які потребують додаткових гарантій зайнятості, терміном не менше двох 

років 

в) створюють нові робочі місця у пріоритетних видах діяльності 

г) створюють нові робочі місця у пріоритетних видах діяльності та 

працевлаштовують на них безробітних на строк не менше двох років 

д) не звільняли працівників протягом останніх 12 місяців 

2. У разі відмови роботодавця у прийнятті на роботу інваліда в межах визначеної 

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

чисельності працюючих від 8 до 25 осіб) 

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

при чисельності працюючих від 25 до 50  осіб) 

в) середньорічної заробітної плати на даному підприємстві (або 50 % від неї при 

чисельності працюючих від 8 до 15 осіб) 

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

чисельності працюючих від 8 до 25 осіб) 

д) середньомісячної заробітної плати в державі підприємстві (або 50% від неї при 

чисельності працюючих понад 50  осіб) 

3. Тривалість навчання за направленням Державної служби зайнятості в Україні не 

може перевищувати: 

а) 6 місяців 

б) 24 місяці 

в) 12 місяців 

г) 36 місяців 

д) 4 роки 

4. 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 чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних громадян 

д) встановлено на рівні двохкратного розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних громадян 

5. Який з нижче наведених інструментів регулювання ринку праці є 

адміністративно-правовим: 

а) допомога по безробіттю 

б) компенсація єдиного соціального внеску 

в) квота на працевлаштування 

г) професійне навчання (підвищення кваліфікації) 

д) податки 

6. Для випускників професійних та загальноосвітніх закладів, які потребують 

першого робочого місця, допомога по безробіттю: 

а) не виплачується 

б) виплачується у загальному порядку 

в) виплачується у мінімальному розмірі тривалістю 180 днів протягом двох років 

г) виплачується у мінімальному розмірі тривалістю 360 днів протягом двох років 

д) виплачується в мінімальному розмірі протягом 90 днів протягом року 

7. Одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється для: 

а) матеріальної підтримки безробітних у період скрути 

б) започаткування власної справи 

в) компенсації заробітної плати в період незайнятості 

г) купівлі товарів довготривалого вжитку 

д) компенсації вартості оплати за житлово-комунальні послуги в період 

незайнятості 
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8. Від якого із нижче перелічених факторів розмір допомоги по безробіттю для 

застрахованих осіб в Україні не залежить: 

а) загального страхового стажу  

б) підстави звільнення з останнього місця роботи 

в) мінімальна заробітна плата 

г) середня заробітна плата безробітного за останнім місцем роботи 

д) страхового стажу протягом останніх 12 місяців 

9. Максимальна вартість освітнього ваучера для підтримання 

конкурентоспроможності на ринку праці…: 

а) законодавчо не визначена 

б) складає розмір, що кратний 25 прожитковим мінімумам для працездатних осіб 

в) складає розмір, що кратний 10 прожитковим мінімумам для працездатних осіб 

г) складає розмір, що кратний 15 прожитковим мінімумам для працездатних осіб 

д) не може перевищувати фактичної вартості навчання 

10. Особа, яка претендує на отримання освітнього ваучера для підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці, напрям професійного навчання…: 

а) обирає за переліком, що обраний спеціалістами центру зайнятості 

б) обирає самостійно відповідно до чинного класифікатора професій 

в) обирає самостійно в межах затвердженого переліку пріоритетних видів 

діяльності 

г) обирає самостійно в межах чинного КВЕД 

д) не має можливості обрати самостійно  

11. У разі відмови у працевлаштуванні громадян, які потребують додаткових 

гарантій у сприянні працевлаштуванню,  у межах визначеного нормативу 

роботодавець сплачує штраф у розмірі (за кожне відповідне робоче місце): 

а) 5 прожиткових мінімумів 

б) 4 мінімальних заробітних плат 

в) 10 мінімальних заробітних плат 

г) 2 мінімальних заробітних плат 

д) 6 мінімальних заробітних плат 

12. Тривалість виплати допомоги по безробіттю для застрахованих осіб в Україні 

складає: 

а) 720 днів 

б) 360 днів протягом одного року 

в) 360 днів протягом двох років 

г) 180 днів протягом одного року 

д) 90 днів протягом року 

13. 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 6 місяців 

в) які протягом останніх 6 місяців працювали не менше 12 тижнів 

г)  які протягом останніх 24 місяців працювали не менше 26 тижнів 

д) які протягом останніх 12 місяців працювали не менше 3 місяців 

14. У разі звільнення безробітної особи  з останнього місця роботи за власним 

бажанням без поважних допомога по безробіттю їй: 

а) не виплачується 
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б) виплачується у мінімальному розмірі 

в) скорочується на 90 днів (перших) 

г) скорочується на 90  днів (останніх) 

д) скорочується на перших і останніх 90 днів 

15. У разі звільнення безробітної особи  з останнього місця роботи за угодою 

сторін допомога по безробіттю їй: 

а) не виплачується 

б) виплачується у мінімальному розмірі 

в) скорочується на 90 днів (перших) 

г) скорочується на 90  днів (останніх) 

д) скорочується на перших і останніх 90 днів 

16. У разі звільнення безробітної особи  з останнього місця роботи за прогул 

допомога по безробіттю їй: 

а) не виплачується 

б) виплачується у мінімальному розмірі протягом не більше 270 днів (термін 

виплати скорочується на перших 90 днів) 

в) виплачується у мінімальному розмірі протягом не більше 270 днів (термін 

виплати скорочується на останніх 90 днів) 

г) виплачується у розмірі мінімальної заробітної плати протягом не більше 270 

днів (термін виплати скорочується на перших 90 днів) 

д) виплачується у розмірі мінімальної заробітної плати протягом не більше 360 

днів  

17. Особа, яка отримала одноразову допомогу по безробіттю (ДПБ), не має права 

на чергове отримання одноразової ДПБ у разі нездійснення підприємницької 

діяльності  за попередньою виплатою протягом: 

а) двох і більше років 

б) року і більше 

в) 6 місяців і більше 

г) 1 місяця і більше 

д) 9 місяців і більше 

18. Право на освітній ваучер для підвищення конкурентоспроможності на ринку 

праці за рахунок коштів Фонду ССВБ мають право особи, які: 

а) мають вік не менше 35 років та страховий стаж 10 років 

б) досягли 45 років і старші та мають страховий стаж не менше 10 років 

в) досягли 55 років і старші та мають страховий стаж не менше 15 років 

г) досягли 45 років і старші та мають страховий стаж не менше 15 років 

д) досягли 50 років і старші та мають страховий стаж не менше 15 років 

19. Право на компенсацію ЄСВ мають роботодавці, які: 

а) створюють нові робочі місця 

б) працевлаштовують на них безробітних з числа осіб, які потребують додаткових 

гарантій зайнятості, терміном не менше двох років 

в) виплачують заробітну плату не нижче трьохкратної суми мінімальної 

заробітної плати 

г) не звільняли працівників з власної ініціативи протягом останніх 12 місяців 

д) не звільняли працівників з власної ініціативи протягом останніх 12 місяців 

20. Квота для працевлаштування інвалідів в Україні складає: 
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а) 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 

рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця 

б) 5% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 

рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця 

в) 6% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 

рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця 

г) 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 

рік, а якщо працює від 20 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця 

д) 5% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 

рік, а якщо працює від 20 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця 

21. Квота для працевлаштування інвалідів в обсязі 4% поширюється на 

роботодавців: 

а) середньооблікова кількість штатних працівників у яких складає 15 осіб і більше 

б) середньооблікова кількість штатних працівників у яких складає 20 осіб і більше 

в) середньооблікова кількість штатних працівників у яких складає 8 осіб і більше 

г) середньооблікова кількість штатних працівників у яких складає 10 осіб і більше 

д) середньооблікова кількість штатних працівників у яких складає 25 осіб і більше 

22. Квота для працевлаштування інвалідів в обсязі 4% поширюється на 

роботодавців: 

а) які мають статус юридичної особи з середньообліковою чисельністю штатних 

працівників 15 осіб і більше 

б) які мають статус як юридичної, так і фізичної особи - суб’єкта підприємницької 

діяльності  з середньообліковою чисельністю штатних працівників 8 осіб і 

більше 

в) які мають статус як юридичної, так і фізичної особи - суб’єкта підприємницької 

діяльності  з середньообліковою чисельністю штатних працівників 15 осіб і 

більше 

г) які мають статус юридичної особи з середньообліковою чисельністю штатних 

працівників 20 осіб і більше 

д) які мають статус як юридичної, так і фізичної особи - суб’єкта підприємницької 

діяльності  з середньообліковою чисельністю штатних працівників 25 осіб і 

більше 

23. Квота для працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій у 

сприянні працевлаштуванню, в обсязі 5% поширюється на роботодавців: 

а) які мають статус юридичної особи з середньообліковою чисельністю штатних 

працівників 15 осіб і більше 

б) які мають статус як юридичної, так і фізичної особи - суб’єкта підприємницької 

діяльності  з середньообліковою чисельністю штатних працівників 8 осіб і 

більше 

в) які мають статус як юридичної, так і фізичної особи - суб’єкта підприємницької 

діяльності  з середньообліковою чисельністю штатних працівників 15 осіб і 

більше 

г) які мають статус юридичної особи з середньообліковою чисельністю штатних 

працівників 20 осіб і більше 

д) які мають статус як юридичної, так і фізичної особи - суб’єкта підприємницької 

діяльності  з середньообліковою чисельністю штатних працівників 25 осіб і 

більше 
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24. Термін виплати допомоги по безробіттю в Україні складає: 

а) 360 днів протягом двох років, з яких перші 90 днів  допомога по безробіттю 

складає 100%; другі 90 днів – 80%; наступні 180 днів – 70% 

б) 360 днів протягом двох років, з яких перші 90 днів  допомога по безробіттю 

складає 90%; другі 90 днів – 80%; наступні 180 днів – 60% 

в) 270 днів протягом двох років, з яких перші 90 днів  допомога по безробіттю 

складає 100%; другі 90 днів – 80%; наступні 90 днів – 70% 

г) 180 днів протягом двох років, з яких перші 90 днів  допомога по безробіттю 

складає 100%; другі 90 днів – 80% 

д) 360 днів протягом двох років, з яких перші 90 днів  допомога по безробіттю 

складає 80%; другі 90 днів – 70%; наступні 180 днів – 60% 

25. Термін виплати допомоги по безробіттю в Україні для незастрахованих осіб, які 

потребують першого робочого місця, складає: 

а) 180 днів протягом двох років 

б) 360 днів протягом двох років 

в) 90 днів протягом року 

г) 180 днів протягом року 

д) 270 днів протягом двох років 

26. Якщо безробітна особа була звільнена з останнього місця роботи за 

розкрадання майна власника, то розмір та термін виплати допомоги по безробіттю 

(ДПБ) для неї складатиме: 

а) ДПБ виплачуватиметься в мінімальному розмірі протягом 360 днів  

б) ДПБ виплачуватиметься не менше мінімальної заробітної плати протягом 270 

днів (останніх 90 днів виплата не здійснюватиметься) 

в) ДПБ виплачуватиметься в мінімальному розмірі протягом 270 днів (перших 90 

днів виплата не здійснюватиметься) 

г) ДПБ виплачуватиметься не вище максимального розміру протягом 360 днів  

д) ДПБ виплачуватиметься не вище максимального розміру протягом 270 днів 

26. Якщо безробітна особа була звільнена з останнього місця роботи за угодою 

сторін, її страховий стаж протягом останніх 12 місяців складає 4 місяці, то розмір 

та термін виплати допомоги по безробіттю (ДПБ) для неї складатиме: 

а) ДПБ виплачуватиметься в мінімальному розмірі протягом 270 днів (останніх 90 

днів виплата не здійснюватиметься) 

б) ДПБ виплачуватиметься в розмірі, який буде розрохований безробітному, 

виходячи з його заробітної плати за останнім місцем роботи, протягом 360 днів  

в) ДПБ виплачуватиметься в розмірі не менше прожиткового мінімуму протягом 

270 днів (останніх 90 днів виплата не здійснюватиметься) 

г) ДПБ виплачуватиметься не вище максимального розміру протягом 360 днів  

д) ДПБ виплачуватиметься не вище максимального розміру протягом 180 днів 

(останніх 90 днів виплата не здійснюватиметься) 

27. Яка квота (норматив) буде поширюватися на роботодавця, який має статус 

юридичної особи, з чисельністю працюючих 15 осіб: 

а) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) 

б) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) та осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (1 робоче місце) 

в) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) та осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (2 робочих місця) 
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г) квота на працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування (1 робоче місце) 

д) жодна з квот не поширюється 

28.  Яка квота (норматив) буде поширюватися на роботодавця, який має статус 

фізичної  особи-підприємця, з чисельністю працюючих 20 осіб: 

а) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) 

б) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) та осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (1 робоче місце) 

в) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) та осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (2 робочих місця) 

г) квота на працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування (1 робоче місце) 

д) жодна з квот не поширюється 

29. Квота для працевлаштування інвалідів поширюється на: 

а) всіх роботодавців не залежно від чисельності працюючих 

б) роботодавців, які мають статус юридичної особи, чисельність працюючих в 

яких перевищує 8 осіб 

в) роботодавців, які мають статус фізичної особи-підприємця, чисельність 

працюючих в яких перевищує 8 осіб 

г) роботодавців, які мають статус як юридичної, так і фізичної особи-підприємця, 

чисельність працюючих в яких перевищує 8 осіб 

д) роботодавців, які мають статус як юридичної, так і фізичної особи-підприємця, 

чисельність працюючих в яких перевищує 15 осіб 

30. Квота для працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій у 

сприянні працевлаштуванню, поширюється на: 

а) всіх роботодавців не залежно від чисельності працюючих 

б) роботодавців, які мають статус юридичної особи, чисельність працюючих в 

яких перевищує 20 осіб 

в) роботодавців, які мають статус фізичної особи-підприємця, чисельність 

працюючих в яких перевищує 20 осіб 

г) роботодавців, які мають статус як юридичної, так і фізичної особи-підприємця, 

чисельність працюючих в яких перевищує 15 осіб 

д) роботодавців, які мають статус як юридичної, так і фізичної особи-підприємця, 

чисельність працюючих в яких перевищує 20 осіб 

31. Яка квота (норматив) буде поширюватися на роботодавця, який має статус 

фізичної  особи-підприємця, з чисельністю працюючих 50 осіб: 

а) квота на працевлаштування інвалідів (2 робочих місця) 

б) квота на працевлаштування інвалідів (2 робочих місця) та осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (4 робочих місця) 

в) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) та осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (2 робочих місця) 

г) квота на працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування (4 робочих місця) 

д) жодна з квот не поширюється 

32. Яка квота (норматив) буде поширюватися на роботодавця, який має статус 

фізичної  особи-підприємця, з чисельністю працюючих 5 осіб: 

а) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) 
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б) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) та осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (1 робоче місце) 

в) квота на працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштування (1 робоче місце) 

г) квота на працевлаштування інвалідів (1 робоче місце) та осіб, які мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштування (2 робочих місця) 

д) жодна з квот не поширюється 

 
Практичні завдання: 

1. Розрахувати нормативну чисельність працівників з числа соціально 

вразливих категорій населення (ЗУ «Про зайнятість населення») та інвалідів, які 

підлягають працевлаштуванню в межах визначених квот в межах таких суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

 фізична особа – підприємець з чисельністю найманих працівників – 35 осіб 

 фізична особа-підприємець з чисельністю працюючих – 15 осіб 

 юридична особа з чисельністю працюючих 55 осіб 

 юридична особа з чисельністю працюючих 8 осіб 

 фізична особа-підприємець з чисельністю працюючих 23 особи. 

2. Розрахувати розмір допомоги по безробіттю для безробітної особи, якщо: 

 її загальний страховий стаж складає  8 років та 7 місяців 

 протягом останніх 12 місяців особа працювала 8 місяців 

 середньомісячна заробітна плата (за 12 останніх місяців) за останнім 

місцем роботи склала 16650 грн. 

 з останнього місця роботи працівник був звільнений за: а)  угодою сторін 

(а); б) власним бажанням.  

3. Визначити виконання квоти на працевлаштування соціально вразливих 

категорій населення та інвалідів у суб’єктів підприємницької діяльності, які 

наведені нижче. Розрахувати суму штрафних санкцій за невиконання відповідних 

квот.  
Назва суб’єкта 

підприємницької 
діяльності 

Кількість працівників, осіб 

загалом в тому числі 

ПП Назаров С.М. 10 

- одинока мати, яка має дітей віком до 6 років; 

- особа віком 56 років; 
- інвалід 3-ї групи працездатного віку. 

ТзОВ «Мрія» 35 

- випускник вузу, якого працевлаштовано на перше робоче 

місце; 

- інвалід віком 62 роки; 
- інвалід 2-ї групи працездатного віку. 

ПАТ «Вікторія» 95 

- одинокий батько, який виховує дитину-інваліда; 

- жінки, які мають на утриманні дітей віком до 6 років (5 
осіб); 

- особи звільнені після відбуття покарання (2 особи); 

- інвалід 2-ї групи. 

ПП Кирилюк С.В. 25 
- випускник вузу, якого працевлаштовано на перше робоче 

місце.  
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3. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Студенти спеціальності «Економіка» освітньої програми «Управління 

персоналом та економіка праці» заочної форми навчання з дисципліни 

«Ринок праці» виконують індивідуальну (контрольну) роботу.  

Індивідуальна робота охоплює основні теми навчальної дисципліни і 

зорієнтована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих 

при вивченні дисципліни, та набуття практичного досвіду їх використання 

при аналізі конкретних ситуацій у соціально-трудовій сфері.  

 
3.1.Структура та зміст індивідуальної роботи 

 

Індивідуальна робота студентів має містити складові наведені у таблиці 

3.1. 

Таблиця 3.1 

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. 
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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.  

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 індивідуальної роботи передбачає аналіз ринку 

праці на основі офіційних статистичних даних у відповідності з 

поставленим завданням.  
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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). 

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) 
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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) 

 
3.2.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 

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 TimesNewRoman 14, 

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

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

Орієнтовний обсяг індивідуальної роботи становить 15-20 сторінок 

друкованого тексту (до 3-5 сторінок на кожне завдання). 

Індивідуальна робота виконується і представляється для рецензії 

(перевірки)на випускову кафедру не пізніше  двох тижнів до залікової 

сесії. 
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