
 

 

 

 

 

 



І. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

РИНОК ПРАЦІ ТА НЕТИПОВІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ 

Курс 1 1 

Семестр  2 2 

Обсяг кредитів  3 3 

Обсяг годин, в т.ч.: 90 90 

аудиторні 34 4 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 56 86 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Мета викладання навчальної дисципліни «Ринок праці та нетипові форми 

зайнятості» полягає у засвоєнні студентами змісту розділів курсу; оволодінні 

термінологією, яка використовується в даному курсі; ознайомленні з 

статистичними матеріалами ринку праці та методами їх аналізу; виробленні 

розуміння процесів становлення і функціонування ринку праці та його сегментів, 

самостійному виконанні розробок класифікаційного характеру в навчальних 

дослідженнях з основних проблем курсу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- засвоєння студентами знань про теоретичні положення ринку праці та 

нестандартні форми зайнятості; 

- оволодіння вміннями i навичками застосовувати ці знання в практиці 

регулювання механізмів ринку праці на рiвнi підприємства, галузі та 

народного господарства;  

- вироблення у студентів здібностей до науково-дослiдницької діяльності, 

самостійності та вiдповiдальностi.  

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть: 

знати: 



- закономірності функціонування сучасного ринку праці (РП), 

- теоретичні основи ринку праці та процеси розвитку соціальних та 

економічних підсистем країни, що впливають на формування та 

регулювання ринку праці (РП), 

- основні напрямки економічної політики держави щодо регулювання ринку 

праці, 

- умови виникнення та ефективного функцiонування сучасного РП, 

- праця 4.0; індустрія 4.0 в новій економіці, 

- дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили в умовах індустрії 4.0, 

індустрії 5.0, 

- цифрові робочі місця в умовах індустрії 4.0, індустрії 5.0, 

- поняття, види та форми зайнятостi робочої сили на ринку працi, 

- концепцiї повної та глобальної, примусової та добровiльної зайнятостi, 

- Закон України «Про зайнятiсть населення», його засади, змiст, структуру i 

основнi роздiли, 

- нормативнi положення, якi забезпечують гарантiї зайнятостi (про 

державну службу зайнятостi, державний фонд зайнятостi, органiзацiю 

оплачуваних громадських робiт, про порядок реєстрацiї безробiтних 

громадян i виплату допомоги по безробiттю), 

- пiдходи до визначення безробiття, рівня безробіття, основнi види 

безробiття,  

- поняття та складовi iндивiдуальної та сукупної пропозицiї на РП, 

- фактори, що характеризують якiсть робочої сили, 

- проблеми якості робочої сили на національному ринку праці Україні, 

- формування ціни робочої сили на ринку праці, 

- поняття та складові індивідуального та сукупного попиту на РП,  

- фактори, що впливають на обсяги iндивiдуального попиту на робочу силу, 

- аспекти гнучкостi РП: гнучкiсть витрат на робочу силу, форми зайнятостi 

та режими робочого часу; мобiльнiсть робочої сили,  

- гнучкi форми зайнятостi на РП: зайнятiсть з нестандартними режимами 

робочого часу, нестандартними робочими мiсцями та органiзацiєю працi, 

нестандартними органiзацiйними формами,  

- сутність нетипових форм реалізації права на зайнятість в умовах ринкових 

відносин; суб’єктів нетипової зайнятості та їх правовий статус,  

- нові моделі зайнятості в умовах цифрової економіки,  

- основні моделі ринків праці, 

- поняття та тенденції розвитку міжнародного ринку праці: глобалізація, її 

вплив на ринок праці, посилення міграційних процесів, розширення 

використання міжнародних трудових норм тощо. 

- процеси інтеграції України на світовий ринок праці; 



вміти:  

- сегментувати РП за рiзними ознаками: територiальний та професiйний 

пiдхiд; 

- кiлькiсне спiввiдношення покупцiв та продавцiв товару «робоча сила», 

- формулювати основнi напрямки самозайнятостi: пiдприємництво, 

фермерство, творча дiяльнiсть, iндивiдуальна трудова дiяльнiсть, 

професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї 

незайнятих громадян), 

- проектувати заходи щодо сприяння самозайнятостi (пiдтримка 

пiдприємництва i малого бiзнесу, пiльгове оподаткування, стимулювання 

професiйного навчання тощо). 

- формулювати напрямки державної полiтики в соцiальному захистi 

безробiтних (надання державної допомоги безробiтним, гарантування 

працевлаштування тощо), 

- проектувати заходи держави по пiдвищенню конкурентоспроможностi 

робочої сили, 

- визначати джерела сукупної пропозицiї робочої сили, 

- здійснювати якiсний склад пропозицiї робочої сили: за категорiями 

населення, вiком, статтю, професiями, квалiфiкацiєю, 

- проводити HR-аналітику попиту і пропозиції робочої сили в умовах 

індустрії 4.0, індустрії 5.0, 

- аналізувати створення цифрових робочих місць, 

- проводити маркетингові дослідження на ринку праці, 

- формулювати заходи по посиленню гнучкостi ринку працi, 

- обгрунтовувати можливість використання режимів гнучкого робочого  

часу, 

- усвідомлювати сутність та юридичну природу нетипових форм реалізації 

права на працю, давати правильну юридичну кваліфікацію відносинам 

нетипової зайнятості; 

- використовувати сучасне трудове законодавство на РП України, 

- аналiзувати спiввiдношення попиту та пропозицiї робочої сили і 

розробляти пропозиції щодо впливу на зміну цього співвідношення, 

- аналiзувати зайнятiсть населення по галузях i сферах господарства, 

формах власностi; продуктивностi i рiвня оплати працi, використання 

робочого часу, обсягiв прихованого безробiття, процесiв вивiльнення 

робочої сили, 

- прогнозувати обсяги i структуру попиту на робочу силу, 

- аналізувати структуру зайнятостi та безробiття, 

- проводити HR-аналітику нових моделей зайнятості в умовах цифрової 

економіки,  



- систематизувати основні функції держави в системі регулювання ринку 

праці. 

 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів. 

2. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки. 

3.  Здатність впроваджувати інноваційні технології. 

4.  Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в 

сфері публічного управління та адміністрування. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи 

дослідження ринку праці. 

Тема 1. Соціально-економічна сутність ринку 

праці. 

7  

2 

   6 

Тема 2. Попит та пропозиція на ринку праці: 

сутність, структура, фактори вливу.  

9 
2 

   6 

Тема 3. Поняття зайнятості та безробіття на 

сучасному етапі розвитку суспільних 

відносин в Україні.  

10 

2 2 

   6 

Тема 4. Гнучкість та жорсткість ринку праці. 9 2 2    5 

Тема 5.  Зайнятість на внутрішньофірмовому 

ринку праці. 

9 
2 2 

   5 

Модульний контроль        

Разом 44 8 8    28 

Змістовий модуль 2. Нетипові форми зайнятості 



Тема 6. Нетипові форми зайнятості: поняття  

та види. Позиція МОП щодо відносин 

нетипової трудової зайнятості. 

10 

2 2 

   6 

Тема 7. Тимчасова зайнятість і  неповна 

зайнятість. Вторинна зайнятість: види, 

підстави та обмеження застосування. 

10 

2 2 

   6 

Тема 8. Запозичена праця (лізинг, аутсорсинг, 

аутстафінг).  

10 
2 2 

   6 

Тема 9. Дистанційна зайнятість (надомна 

робота, позаштатна дистанційна робота, 

мобільна, фріланс). 

8 

2 

2 

   5 

Тема 10. Неформальна зайнятість. 

Самозайнятість.  

8 
2 

   5 

Модульний контроль       5 

Разом 46 10 8    28 

Всього  90 18 16    56 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи 

дослідження ринку праці. 

Тема 1. Соціально-економічна сутність ринку 

праці. 

9,5 1     9 

Тема 2. Попит та пропозиція на ринку праці: 

сутність, структура, фактори вливу.  

9,5     9 

Тема 3. Поняття зайнятості та безробіття на 

сучасному етапі розвитку суспільних 

відносин в Україні.  

9      9 

Тема 4. Гнучкість та жорсткість ринку праці. 8,5 1     8 

Тема 5.  Зайнятість на внутрішньофірмовому 

ринку праці. 

8,5     8 

Модульний контроль        

Разом 45 2     43 

Змістовий модуль 2. Нетипові форми зайнятості 



Тема 6. Нетипові форми зайнятості: поняття  

та види. Позиція МОП щодо відносин 

нетипової трудової зайнятості. 

9,5  1    9 

Тема 7. Тимчасова зайнятість і  неповна 

зайнятість. Вторинна зайнятість: види, 

підстави та обмеження застосування. 

9,5     9 

Тема 8. Запозичена праця (лізинг, аутсорсинг, 

аутстафінг).  

9,3  1    9 

Тема 9. Дистанційна зайнятість (надомна 

робота, позаштатна дистанційна робота, 

мобільна, фріланс). 

8,3     8 

Тема 10. Неформальна зайнятість. 

Самозайнятість.  

8,4     8 

Модульний контроль        

Разом 45  2    43 

Всього  90 2 2    86 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи дослідження 

ринку праці. 

Тема 1. Соціально-економічна сутність ринку праці 

Поняття « ринок праці» та «ринок робочої сили». Зміна сутності понять 

«праця», «робоча сила», у «новій економіці – економіці знань». Праця 4.0; 

Індустрія 4.0 в новій економіці. Функції ринку праці (суспільного поділу праці, 

інформаційна, посередницька, відтворювальна, стимулююча, оздоровлююча, 

регулююча). Види ринку праці (частковий, тіньовий (нерегульований), 

регульований.  Сегментація ринку праці. Основні сегменти ринку праці: 

територіальні, демографічні, національні, галузеві, функціональні, професійно-

кваліфікаційні, освітні, соціальні, часові, юридично-правові; первинні незалежні 

робочі місця, первинні підлеглі робочі місця, вторинні робочі місця. Класичні та 

зарубіжні моделі ринку праці. Механізм саморегулювання ринку праці.  

Ключові слова: ринок праці, ринок робочої сили, сегментація ринку праці, 

моделі ринку праці, механізм саморегулювання ринку праці.  

Рекомендовані джерела: [1-4] 

 

Тема 2. Попит та пропозиція на ринку праці: сутність, структура, 

фактори впливу.  

Поняття «індивідуальної» та «сукупної» пропозиції робочої сили і джерела 

її поповнення. Чинники, що впливають на обсяги пропозиції робочої сили 

(демографічні, економічні, соціальні, правові, екологічні, психологічні, 

політичні). Система статистичних показників пропозиції робочої сили і попиту 

на робочі місця. Інформаційне забезпечення розрахунків робочої сили та 

прогнозування останньої з урахуванням економічних чинників. Методичні 



принципи визначення масштабів сукупної пропозиції робочої сили. Якісний 

склад пропозиції робочої сили за категоріями населення, віком, статтю, 

професією, кваліфікацією. Економічні методи стимулювання і скорочення 

пропозиції на ринку праці. 

Поняття «індивідуального» та «сукупного» попиту на робочу силу. Ринок 

робочих місць. Вимоги робочих місць до якості робочої сили. Дисбаланс попиту 

і пропозиції робочої сили в умовах індустрії 4.0, індустрії 5.0. Цифрові робочі 

місця в умовах індустрії 4.0, індустрії 5.0. Еластичність попиту на робочу силу. 

Закони похідного попиту. Чинники формування попиту на робочу силу 

(економічні, соціальні, демографічні, організаційні, техніко-технологічні, 

природно-біологічні, нормативно-правові). Заходи щодо регулювання попиту на 

робочу силу. Економічні методи стимулювання та скорочення попиту на робочу 

силу.  

Джерела інформації при прогнозуванні попиту на робочу силу. Побудова 

розрахункового балансу ринку праці. 

Ключові слова: індивідуальна та сукупна пропозиція робочої сили, 

індивідуальний та сукупний попит на робочу силу, баланс ринку праці.   

Рекомендовані джерела: [1-4] 

 

Тема 3. Поняття зайнятості та безробіття на сучасному етапі розвитку 

суспільних відносин в Україні.  

Закон України «Про зайнятість населення»: його зміст, структура, основні 

розділи. Економічний аспект зайнятості населення. Визнання належності 

громадян до зайнятого населення України. Види зайнятості, їх класифікація: за 

характером діяльності; за соціальною належністю; за галузевою належністю; за 

територіальною ознакою; за рівнем урбанізації; за статевою ознакою; за видами 

власності; за професійно-кваліфікаційною ознакою. Форми зайнятості, їх 

класифікація: за формами організації робочого часу (повна; неповна: видима, 

невидима, вимушена, добровільна); за статусом діяльності (первинна, вторинна); 

за стабільністю трудової діяльності (постійна, тимчасова); за характером 

організації робочих місць та робочого часу (стандартна, нестандартна); за 

формами правового регулювання використання робочої сили (регламентована, 

нерегламентована). Концепції зайнятості (повна, глобальна, примусова, 

добровільна). Самозайнятість, як важливий напрямок політики держави на ринку 

праці. Нові моделі зайнятості в умовах цифрової економіки.  

Безробіття як елемент ринку праці. Умови існування безробіття. 

Характеристика причин безробіття в Україні. Класифікація форм та видів 

безробіття. Визначення статусу безробітного в Україні. Поняття підходящої 

роботи. Визначення основних коефіцієнтів безробіття. Показники «оборотності» 

безробіття: а) частота випадків безробіття; б) його тривалість. Рівень безробіття 

в країнах з розвинутою ринковою економікою. 



Ключові слова: зайнятість, безробіття, самозайнятість, підходяща робота.  

Рекомендовані джерела: [1-4] 

 

Тема 4. Гнучкість та жорсткість ринку праці.   

Загальні тенденції флексибілізації (гнучкості) сучасного ринку праці. 

Причини виникнення поняття «гнучкий ринок праці». Поняття гнучкості та 

жорсткості РП, їх характеристики. Поняття та види гнучкої зайнятості. Фактори 

впливу на гнучкість ринку праці. Зв’язок гнучкості зі вторинним ринком праці.  

Заходи щодо посилення гнучкості ринку праці. Проблеми ринкової 

економіки, які можна розв’язати використанням гнучких форм зайнятості. 

Гнучкі форми зайнятості та їх роль у державному регулювання зайнятості. 

Організаційно-технологічний процес виробництва і стан виробничих відносин як 

умови застосування гнучких форм зайнятості. Види гнучких форм зайнятості.  

Активність, мобільність і міграція робочої сили, чинники, які впливають 

на кожну з перелічених категорій. Основні теорії міграції. Позитиви і негативи 

трудової міграції.  

Ключові слова: гнучкий ринок праці, мобільність робочої сили, режими 

зайнятостi неповний робочий час,  нестандарнтнi органiзацiйнi форми 

зайнятостi, нестандартнi робочi мiсця та органiзацiя працi.  

Рекомендовані джерела: [1-4] 

 

Тема 5.  Зайнятість на внутрішньофірмовому ринку праці.  

Роль і функції внутрішньофірмового ринку праці в процесах, які 

відбуваються на сукупному ринку праці. Особливості внутрішньофірмового 

ринку праці. СТВ.  

Дисбаланс на внутрішньофірмовому РП. Дефіцит і надлишок робочої сили 

на внутрішньофірмовому РП. Маркетинг внутрішньофірмового РП. Методи 

пристосування внутрішньофірмової пропозиції робочої сили до економічних 

змін. Державні заходи щодо пом’якшення негативних наслідків вивільнення 

працівників, підтримка вітчизняного товаровиробника. Маркетинг 

внутрішньофірмового ринку праці його сутність і мета.  

Дискримінація на внутрішньофірмовому ринку праці. Види дискримінації. 

Теоретичні основи дискримінації на ринку праці.  

Ключові слова: внутрішньофірмовий ринок праці, дискримінація на ринку 

праці, маркетинг внутрішньфірмового ринку праці.  

Рекомендовані джерела: [1-4] 

 

Змістовий модуль 2. Нетипові форми зайнятості 

Тема 6. Нетипові форми зайнятості: поняття  та види. Позиція МОП 

щодо відносин нетипової трудової зайнятості. 



Нетипова форма зайнятості як соціальне, економічне та правове явище. 

Класифікація нетипових форм зайнятості.  Правове забезпечення та тенденції 

врегулювання вітчизняних нетипових форм зайнятості.  Міжнародні та 

вітчизняні норми з питань регулювання окремих видів нетипових форм 

зайнятості. 

Стан науково-правових та економічних розробок питань нетипових форм 

зайнятості в Україні. Проблеми та напрямки удосконалення вітчизняного 

трудового законодавства на сучасному етапі розвитку ринкових відносин. 

Ключові слова: нетипові (нестандартні) форми зайнятості.  

Рекомендовані джерела: [5-12] 

 

Тема 7. Тимчасова зайнятість і  неповна зайнятість. Вторинна 

зайнятість: види, підстави та обмеження застосування. 

Поняття та види тимчасової зайнятості. Робота на умовах строкового 

трудового договору як один з видів нетипової зайнятості. Умови та сфера 

застосування строкових трудових договорів. 

Сезонні роботи як вид тимчасової зайнятості. Правове регулювання 

тимчасової зайнятості на умовах контракту.  Характеристика інших видів 

тимчасової зайнятості. 

Поняття неповної зайнятості та її різновиди. Особливості застосування 

неповної зайнятості. Досвід зарубіжних країн щодо регламентації неповної 

зайнятості. 

Поняття та види вторинної зайнятості. Правове регулювання вторинної 

зайнятості. Сумісництво як найпоширеніша форма вторинної зайнятості. Види, 

підстави та порядок залучення працівників до роботи за сумісництвом. 

Розмежування понять: сумісництво, суміщення та заступництво. Обмеження 

застосування вторинної зайнятості. Порядок оформлення працівників на умовах 

вторинної зайнятості. 

Досвід зарубіжних країн щодо регулювання вторинної зайнятості. 

Ключові слова: тимчасова зайнятість, трудовий строковий договір, 

неповна зайнятість, сезонна зайнятість, вторинна зайнятість, сумісництво.  

Рекомендовані джерела: [5-11] 

 

Тема 8. Запозичена праця (лізинг, аутсорсинг, аутстафінг).  

Лізингова (позикова) праця: поняття та форми. Проблеми запровадження 

та застосування лізингової праці. Поняття та види аутстафінгу. Особливості 

аутстафінгу. Правові підстави запровадження аутстафінгу. Поняття, мета та 

ознаки аутсорсингу. Види та форми аутсорсингу. Правове забезпечення 

аутсорсингу. Підстави запровадження аутсорсингу. Закордонний досвід щодо 

застосування аутсорсингу. 

Ключові слова: лізингова праця, аутсорсинг, аутстафінг.  



Рекомендовані джерела: [12] 

 

Тема 9. Дистанційна зайнятість (надомна робота, позаштатна 

дистанційна робота, мобільна, фріланс). 

Концепція дистанційної праці. Дистанційна зайнятість як один з видів 

нестандартної зайнятості та особливості її правового регулювання в Україні. 

Види (форми) дистанційної зайнятості в умовах флексибілізації ринку праці. 

Плюси та мінуси застосування дистанційної праці.  Підстави виникнення 

трудових відносин дистанційних працівників. Умови праці дистанційних 

працівників та їх правова регламентація Особливості правового регулювання 

робочого часу та часу відпочинку дистанційних працівників. Оплата праці 

дистанційних працівників. Особливості контролю роботодавця за роботою 

дистанційного працівника. Забезпечення здорових та безпечних умов праці 

дистанційних працівників. Досвід зарубіжних країн щодо застосування 

дистанційної зайнятості. 

Надомна праця та її види. Дистанційна та надомна праця: співвідношення 

понять. Поняття та правове регулювання надомної праці в Україні. Сфера та 

особливості застосування надомної праці. Підстави виникнення трудових 

правовідносин з надомними працівниками. Умови праці надомних працівників. 

Особливості забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці надомних 

працівників. 

Поняття, ознаки, види фрілансу. Правове регулювання фрілансу в Україні. 

Ключові слова: дистанційна зайнятість, надомна робота, позаштатна 

робота, дистанційна зайнятість, мобільна зайнятість, фріланс.  

Рекомендовані джерела:  [5-11] 

 

Тема 10. Неформальна зайнятість. Самозайнятість. 

Поняття та форми неформальної зайнятості. Плюси та мінуси 

неформальної зайнятості. Шляхи подолання неформальної зайнятості.  

Самозайнятість: поняття та види. Особливості правового регулювання 

самозайнятості. 

Ключові слова: неформальна зайнятість, самозайнятість.  

Рекомендовані джерела: [5-11] 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінар 1. Тема 1. Соціально-економічна сутність ринку праці.  

Питання для обговорення:  

1.1. Визначення ринку праці та його структури. Ринок праці як система 

соціально-економічних відносин, його економічне та соціальне значення. 

Сутність ринку праці в широкому та вузькому значенні. Основні складові ринку 

праці. 



1.2. Сегментація та гнучкість ринку праці. Сутність класифікаційних ознак 

сегментації ринку праці. Критерії оцінки сегментації та їх характеристика.  

1.3. Класичні та зарубіжні моделі ринку праці. Ретроспективний вплив 

класичних моделей на становлення сучасного ринку праці. Сутність та 

характерні ознаки зарубіжних моделей ринку праці. 

 

Тема 2. Попит та пропозиція на ринку праці: сутність, структура, 

фактори впливу.  

Питання для обговорення:  

1. Індивідуальний попит на ринку праці. Попит та індивідуальний попит на 

ринку праці. Визначення кількості індивідуального попиту. Попит на працю у 

коротко- і довготривалий період. 

2. Сукупний попит на ринку праці. Сутність та структура сукупного попиту 

на ринку праці. Кількісний вимір сукупного попиту. Еластичність як індикатор 

сукупного попиту. 

3. Індивідуальна пропозиція на ринку праці. Структура індивідуальної 

пропозиції, його сутність. Ефект доходу та заміщення. Індивідуальний вибір на 

ринку праці. Функції корисності, комбінації функцій «дохід-дозвілля». 

Інтенсивність та ефективність праці. Самомаркетинг на ринку праці. 

4. Сукупна пропозиція на ринку праці. Сутність сукупної пропозиції. 

Джерела формування сукупної пропозиції. Методики класифікації людських 

ресурсів на ринку праці. Типи та режими відтворення відтворення людських 

ресурсів. Сутність категорії «трудові ресурси». Кількісні і якісні показники 

відтворення трудових ресурсів.  

5. Фактори впливу на попит та пропозицію на ринку праці. Закон 

пропозиції праці. Дія ефекту масштабу та заміщення. Стан та структура 

економічно активного населення. Міграційні процеси зайнятого населення. 

Рівень розвиненості системи соціального захисту. 

Дискусія: «Робоча сила як особливий товар». 

 

Семінар 2. Тема 3. Поняття зайнятості та безробіття на сучасному 

етапі розвитку суспільних відносин в Україні.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття зайнятості населення. 

2. Основні концепції зайнятості населення. 

3. Види і форми зайнятості. 

4. Регулювання зайнятості населення. 

5. Програми зайнятості населення. 

6. Види та рiвень безробiття. 

7. Допомога по безробіттю. 



Практична робота: «Визначення показників зайнятості населення», 

«Аналіз динаміки і структури безробіття в Україні та регіонах».  

 

Семінар 3.  Тема 4. Гнучкість та жорсткість ринку праці.  

Питання для обговорення:   

1. Поняття жорсткостi та гнучкостi ринку працi. 

2. Гнучкiсть витрат на робочу силу. 

3. Гнучкi форми зайнятостi та використання робочого часу. 

4. Організаційно-правові аспекти жорсткості ринку праці в Україні. 

Виконання рефератів-презентацій:  

1.Закордонний досвід у сфері гнучкості витрат на робочу силу. 

2. Гнучкі форми зайнятості як фактор пристосування фірм до економічних 

змін. 

 

Семінар 4. Тема 5.  Зайнятість на внутрішньофірмовому ринку праці 

Питання для обговорення:  

1. Причини дисбалансу на внутрішньофірмовому ринку праці. 

2. Управлiння процесом руху і стабілізації персоналу. 

3. Пристосування кадрiв до змiн на пiдприємствi. 

Дебати: «Гендерна маніпуляція» 

Стверджуючій групі дається завдання виявити позитивні сторони 

маніпуляції, довести твердження «гендерна маніпуляція - це добре, корисно, 

ефективно»; 

Заперечуючій групі, відповідно, потрібно визначити негативні сторони 

маніпуляції та довести твердження «гендерна маніпуляція - це погано, 

небезпечно, неефективно». 

 

Семінар 5. Тема 6. Нетипові форми зайнятості: поняття  та види. 

Позиція МОП щодо відносин нетипової трудової зайнятості. 

Питання для обговорення:  

1. Нетипова форма зайнятості як соціальне, економічне та правове 

явище. Класифікація нетипових форм зайнятості.   

2. Міжнародні та вітчизняні норми з питань регулювання окремих 

видів нетипових форм зайнятості. 

Наукове дослідження::  

1. Стан науково-правових та економічних розробок питань нетипових 

форм зайнятості в Україні.  

Дискусія:  

1. Проблеми та напрямки удосконалення вітчизняного трудового 

законодавства на сучасному етапі розвитку ринкових відносин.   

 



Семінар 6. Тема 7. Тимчасова зайнятість і  неповна зайнятість. 

Вторинна зайнятість: види, підстави та обмеження застосування. 

1. Поняття та види тимчасової зайнятості.  

2. Робота на умовах строкового трудового договору як один з видів 

нетипової зайнятості. Умови та сфера застосування строкових трудових 

договорів. 

3. Поняття неповної зайнятості та її різновиди. Особливості застосування 

неповної зайнятості. Досвід зарубіжних країн щодо регламентації неповної 

зайнятості. 

4. Поняття та види вторинної зайнятості. Правове регулювання вторинної 

зайнятості. Сумісництво як найпоширеніша форма вторинної зайнятості. 

Розмежування понять: сумісництво, суміщення та заступництво. Обмеження 

застосування вторинної зайнятості. Порядок оформлення працівників на умовах 

вторинної зайнятості. 

Дискусія: Досвід зарубіжних країн щодо регулювання вторинної 

зайнятості. 

Ситуаційно-рольова гра «Оформлення на роботу за строковим трудовим 

договором». Предмет: Укладання строкового трудового договору.   

 

Семінар 7.  

Тема 8. Запозичена праця (лізинг, аутсорсинг, аутстафінг).  

Питання для обговорення: 

1. Лізингова (позикова) праця: поняття та форми. Проблеми 

запровадження та застосування лізингової праці.  

2. Поняття та види аутстафінгу. Особливості аутстафінгу. Правові 

підстави запровадження аутстафінгу.  

3. Поняття, мета та ознаки аутсорсингу. Види та форми аутсорсингу. 

Правове забезпечення аутсорсингу. Підстави запровадження аутсорсингу. 

Закордонний досвід щодо застосування аутсорсингу. 

Проблемне обговорення: «Лізинг праці, аутстафінг, аутсорсинг: соціальні 

вигоди та ризики». 

Дебати: «Позитивні та негативні сторони: лізингу робочої сили, 

аутсорсингу, аутстафінгу».  

Стверджуючій групі дається завдання зосередитись на висвітленні 

позитивних сторін лізингу, аутсорсингу та аутстафінгу.  

Заперечуючій групі – на негативних їх сторонах.  

 

Семінар 8. Тема 9. Дистанційна зайнятість (надомна робота, 

позаштатна дистанційна робота, мобільна, фріланс). 

Дослідження: Правове регулювання фрілансу в Україні. 

Тема 10. Неформальна зайнятість. Самозайнятість. 



Дебати: «Підприємець чи найманий працівник» 

Стверджуючій групі дається завдання виявити позитивні сторони «БУТИ 

ПІДПРИЄМЦЕМ» - описати переваги, перспективи економічного розвитку 

власної справи, успішність і статусність. 

Заперечуючій групі, відповідно, потрібно визначити позитивні сторони 

«БУТИ НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКОМ» - описати недоліки підприємницької 

діяльності (ризики, податки, кризові ситуації тощо). 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій  1 4 4 5 5 

Відвідування семінарських занять  1 4 4 4 4 

Відвідування практичних занять  - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота ( в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

15 2 30 2 30 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - - - - - 

Разом   103  104 

Максимальна кількість балів     207 

207:100=2,07.  

Студент набрав Х балів. Розрахунок: Х:2,07=загальна кількість балів 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи студентів та критерії 

оцінювання.  

7.2.1. Пошуково-аналітичні завдання. 

1. «Безробітний: пан або пропав?» 

На прикладі двох зарубіжних країн (за вибором) дослідити розміри 

допомоги по безробіттю, встановлені законодавством відповідної країни, 



проаналізувати купівельну спроможність виплат, виявити додаткові 

(грошові і не грошові) вигоди на користь безробітних та порівняти із 

нормативним і реальним станом в Україні. Зробіть висновки. 

2. «Професії майбутнього» 

На основі професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні (будь-

якої країни на вибір) дослідити попит на фахові компетенції, професійні 

навички і уміння. Проаналізувати тенденції ринку праці щодо оновлення 

компетенцій і появи нових професій через 1, 5, 10, 15 років. Зробити 

висновки. 

3. Дослідження тіньового сектору в економіці України та його впливу на 

формування нелегальних складових доходів населення (виявити сучасний 

стан, оцінити структуру легальних і нелегальних складових доходів 

населення, основні шляхи “детінізації” економіки, легалізації тіньових 

капіталів і доходів населення). 

4. Дослідження сучасних методологічних підходів до визначення бідності 

(виявити сучасний стан, основні орієнтації та шляхи запобігання падіння 

життєвого рівня). 

5. Соціально-економічна захищеність особи в Україні: проблеми виміру та 

шляхи розв’язання (базова захищеність, захищеність доходу, захищеність 

професійних вмінь, безпека ринку праці, гарантії зайнятості, безпека умов 

праці). 

6. Демографічні чинники формування ефективної зайнятості 

(проаналізувати чисельність і структуру населення, природний рух та 

міграцію населення і запропонувати заходи щодо поліпшення 

демографічної ситуації). 

7. Аналіз економічної активності населення України (аналіз чисельності 

зайнятих, безробітних, економічно-неактивного населення в статиці та 

динаміці, визначення рівня економічної активності населення за різними 

соціально-демографічними характеристиками). 

8. Порівняльні переваги і недоліки адміністративної статистики і 

вибіркових обстежень домашніх господарств (за методологією МОП) при 

визначенні кількості безробітних в Україні (проаналізувати та  оцінити 

відмінності, виявити основні тенденції змін, можливості щодо визначення 

кількості безробітних за основними типами). 

9. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці в Україні 

(проаналізувати та оцінити співвідношення між попитом і пропозицією 

робочої сили на ринку праці за видами економічної діяльності, регіонами, 

професійними групами, виявити шляхи подолання існуючих 

диспропорцій). 

10.Оцінка впливу механічного відтворення населення в регіонах України 

на процеси відтворення трудових ресурсів. 



11.Дослідження структури розподілу зайнятих в Україні та різних країнах 

світу (виявлення стану і тенденцій змін структури зайнятих за сферами 

економічної діяльності, формами власності, віком, місцем проживання і 

статтю, оцінка структурних змін). 

12.Аналіз вигоди та витрат при інвестиціях в освіту (порівняння витрат та 

очікуваної майбутньої вигоди від одержання студентом вищої освіти з 

урахуванням фактора часу). 

13.Економічна оцінка ефективності інвестування в людський капітал 

(дослідження і порівняння рентабельності навчання в різних країнах).  

14.Мінімальна заробітна плата в соціально-трудових відносинах 

(методологія визначення, взаємозв’язок з прожитковим мінімумом і 

реальною заробітною платою, оцінка сучасного рівня і тенденцій змін в 

Україні та країнах світу). 

15.Вимірювання людського розвитку на макро- і мікрорівнях (визначення 

истеми індикаторів людського розвитку: матеріальний добробут, розвиток 

освіти та культури, демографічний розвиток і стан здоров’я). 

16.Формування та аналіз комплексу конкретних соціально-економічних 

показників для оцінки якості робочої сили, що відображають такі складові, 

як - кваліфікація;- особисті якості. 

17.Оцінка ефективність державної політики зайнятості (визначити 

недоліки державного управління в соціально-трудовій сфері та 

запропонувати напрями удосконалення державного управління у 

соціально-трудовій сфері). 

18.Дослідження структури витрат і заощаджень населення України 

(проаналізувати та оцінити тенденції змін структури витрат 

домогосподарств залежно від їх чисельного складу та кількості дітей, 

середніх сукупних витрат на одну особу населення, виявити можливості 

удосконалення структури витрат і заощаджень). 

19.Стан соціального партнерства в Україні та основні напрямки його 

розвитку (дослідити стан і тенденції укладання колективних договорів за 

видами економічної діяльності, кількість страйків та їх наслідки, 

визначити основні напрямки розвитку соціального партнерства в Україні). 

20.Економічна оцінка ролі трудової міграції в економічному зростанні 

країни (виявити тенденції змін, проаналізувати та оцінити взаємозв’язок, 

визначити шляхи підвищення продуктивності праці). 

21.Аналіз вигоди та витрат при трудовій міграції (порівняння витрат та 

очікуваної майбутньої вигоди від трудової міграції з урахуванням 

рівнозначних умов праці (довільно обрати дві-три країни). 

22.Економічна оцінка ступеню цифровізації суспільства як показник 

привабливості робочої сили (обґрунтування показників та індикаторів, 

порівняльний аналіз на внутрішньому та світовому ринках праці). 



23.Характеристика ознак середнього класу, що запропонована 

вітчизняними вченими для українського суспільства, та порівняльний 

аналіз зі світовими стандартами. 

24.Оцінка збалансованості ринку освітніх послуг та ринку праці; 

перспективи модернізації національного ринку праці (оцінка 

співвідношення компетенцій, які формуються при здобуванні освіти і 

попиту на ринку праці). 

25.Дослідження незареєстрованого ринку праці та тіньової зайнятості 

(характеристика основних форм прояву та оцінка масштабів 

незадекларованої праці в Україні). 

Критерії оцінювання: 

Змістовність: 4 бали 

Оформлення: 1 бал 

 

7.2.2.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Особливості формування регіональних ринків праці. 

2. Мотивація трудової мобільності населення регіону. 

3. Прогноз розвитку регіонального ринку робочої сили. 

4. Оцінка ефективності сучасних регуляторів попиту та пропозиції робочої 

сили. 

5. Перспективні методи регулювання ринку праці в Україні. 

6. Стан ратифікації Україною міжнародних трудових норм. 

7. Концепція державної міграційної політики України. 

8. Шляхи інтеграції України в міжнародний ринок праці. 

9. Використання закордонного досвіду керування зайнятістю в  Україні. 

10. Аналіз стану ринку праці в Україні. 

11. Система показників стану ринку праці. 

12. Методи аналізу стану ринку праці. 

13. Міжнародна трудова міграція. 

14. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці. 

15. Формування й розвиток інфраструктури ринку праці України. 

16. Теоретичні й методичні основи розробки державної й регіональної 

програм зайнятості. 

17. Удосконалення фінансового забезпечення ринку праці. 

18. Удосконалення організації праці й інформаційного забезпечення 

працівників державної служби зайнятості. 

19. Шляхи вирішення проблем зайнятості й безробіття силами соціальних 

партнерів. 

20. Спілки роботодавців на ринку праці. 

21. Тенденції зміни ролі профспілок на міжнародному ринку праці. 

22. Закордонний досвід у сфері гнучкості витрат на робочу силу. 



23. Гнучкі форми зайнятості як фактор пристосування фірм до 

економічних змін. 

24. Вплив приватизованих підприємств на обсяг попиту на робочу силу. 

25. Макроекономічні фактори попиту на робочу силу. 

26. Приховане безробіття в Україні - специфічна форма збереження попиту 

на робочу силу. 

27. Методичні підходи до оцінки якості й інтенсивності структурних  

зрушень у попиті на робочу силу. 

28. Фактори конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці. 

29. Практичне використання класичної теорії пропозиції робочого часу у 

світовій теорії й практиці. 

30. Напрямки зниження часткового безробіття в Україні. 

31. Молодіжна політика зайнятості на ринку праці в Україні. 

32. Вплив інвестиційної політики держави й роботодавців на стан 

зайнятості населення. 

33. Еволюція підходів до формування політики сприяння зайнятості й 

захисту від безробіття. 

34. Державне регулювання системи професійної підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації зайнятих і безробітних. 

35. Організаційно - економічні й фінансові методи державного впливу на 

роботодавців у сфері соціально - трудових відносин. 

36. Механізм державного регулювання й саморегулювання ринку праці на 

макрорівні. 

37. Законодавче забезпечення працівникам гарантій і компенсацій у  сфері 

трудових відносин. 

38. Співвідношення державного регулювання й 

ринковогосаморегулювання у сфері соціального захисту працівників. 

39. Посередництво на ринку праці. 

40. Стан соціального партнерства в Україні та основні напрямки його 

розвитку. 

41. Інвестування в людський капітал та його ефективність. 

42. Глобалізація економіки та її вплив на зайнятість. 

43. Соціально-демографічні та міграційні процеси в Україні. 

44. Економічні передумови державного регулювання зайнятості населення  

України. 

45. Актуальні проблеми розвитку соціального партнерства в Україні. 

46. Механізм контролю і відповідальності сторін за виконання договірних 

зобов’язань в системі соціального партнерства в Україні. 

47. Економічне забезпечення пріоритетних напрямків національної 

демографічної політики. 



48. Проблеми зайнятості та ринку праці в умовах перехідної економіки 

України. 

49. Сучасні тенденції в державній політиці зайнятості населення. 

50. Модель зайнятості та становлення глобального ринку праці. 

51. Формування моделі індивідуалізованої нестандартної зайнятості. 

52. Нестандартні форми зайнятості у промислово розвинених країнах. 

53. Громадські роботи та їх впровадження в Україні. 

54. Контроль і відповідальність за порушення законодавства України про 

зайнятість населення. 

55. Основні принципи обов'язкового соціального страхування на випадок 

безробіття. 

56. Роль служби зайнятості в регулюванні ринку праці. 

57. Порядок обчислення розміру допомоги по безробіттю та умови її 

виплати. 

58. Основні економічні важелі механізму ринку праці та методи їх 

регулювання. 

59. Методи зниження темпів інфляції заробітної плати при існуючому рівні 

безробіття. 

60. Показники еластичності ринку праці, що визначають ступінь впливу 

соціально-економічних факторів на динаміку попиту та пропозиції на  

ньому. 

61. Інформаційна технологія і зайнятість у сучасних економічних умовах. 

62. Сучасні міжнародні аспекти проблем зайнятості та безробіття в 

промислово розвинених країнах. 

63. Показники урегульованості ринку праці в країнах з розвиненою 

ринковою економікою. 

64. Проблеми зайнятості у країнах (за вибором). 

65. Державне регулювання зайнятості в зарубіжних країнах (за вибором). 

66. Моделі ринку праці. 

67. Сезонна міграція в Україні. 

Критерії оцінювання: 

Змістовність: 4 бали 

Оформлення: 1 бал 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у формі тестування. 

Студентам пропонується тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

- Із вибором однієї правильної відповіді; 

- На встановлення відповідностей запропонованих наборів тверджень; 

- Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті;  



- Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювання понять) по 

пам’яті; 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.  

Критерії оцінювання: 

- Виконання тестових завдань – максимум 25 балів.  

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання.  

Залік.  

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю.  

1. Поняття « ринок праці» та «ринок робочої сили».  

2. Зміна сутності понять «праця», «робоча сила», у «новій економіці – 

економіці знань». Праця 4.0; Індустрія 4.0 в новій економіці.  

3. Функції ринку праці (суспільного поділу праці, інформаційна, 

посередницька, відтворювальна, стимулююча, оздоровлююча, 

регулююча).  

4. Види ринку праці (частковий, тіньовий (нерегульований), 

регульований.   

5. Сегментація ринку праці. Основні сегменти ринку праці: територіальні, 

демографічні, національні, галузеві, функціональні, професійно-

кваліфікаційні, освітні, соціальні, часові, юридично-правові; первинні 

незалежні робочі місця, первинні підлеглі робочі місця, вторинні робочі 

місця.  

6. Класичні та зарубіжні моделі ринку праці.  

7. Механізм саморегулювання ринку праці.  

8. Поняття «індивідуальної» та «сукупної» пропозиції робочої сили і 

джерела її поповнення.  

9. Чинники, що впливають на обсяги пропозиції робочої сили 

(демографічні, економічні, соціальні, правові, екологічні, психологічні, 

політичні).  

10. Система статистичних показників пропозиції робочої сили і попиту на 

робочі місця.  

11. Інформаційне забезпечення розрахунків робочої сили та прогнозування 

останньої з урахуванням економічних чинників.  

12. Методичні принципи визначення масштабів сукупної пропозиції 

робочої сили.  

13. Якісний склад пропозиції робочої сили за категоріями населення, 

віком, статтю, професією, кваліфікацією.  

14. Економічні методи стимулювання і скорочення пропозиції на ринку 

праці. 



15. Поняття «індивідуального» та «сукупного» попиту на робочу силу.  

16. Ринок робочих місць. Вимоги робочих місць до якості робочої сили.  

17. Дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили в умовах індустрії 4.0, 

індустрії 5.0.  

18. Цифрові робочі місця в умовах індустрії 4.0, індустрії 5.0.  

19. Еластичність попиту на робочу силу. Закони похідного попиту.  

20. Чинники формування попиту на робочу силу (економічні, соціальні, 

демографічні, організаційні, техніко-технологічні, природно-біологічні, 

нормативно-правові).  

21. Заходи щодо регулювання попиту на робочу силу.  

22. Економічні методи стимулювання та скорочення попиту на робочу 

силу.  

23. Джерела інформації при прогнозуванні попиту на робочу силу.  

24. Побудова розрахункового балансу ринку праці. 

25. Закон України «Про зайнятість населення»: його зміст, структура, 

основні розділи.  

26. Економічний аспект зайнятості населення. Визнання належності 

громадян до зайнятого населення України.  

27. Види зайнятості, їх класифікація: за характером діяльності; за 

соціальною належністю; за галузевою належністю; за територіальною 

ознакою; за рівнем урбанізації; за статевою ознакою; за видами 

власності; за професійно-кваліфікаційною ознакою.  

28. Форми зайнятості, їх класифікація: за формами організації робочого 

часу (повна; неповна: видима, невидима, вимушена, добровільна); за 

статусом діяльності (первинна, вторинна); за стабільністю трудової 

діяльності (постійна, тимчасова); за характером організації робочих 

місць та робочого часу (стандартна, нестандартна); за формами 

правового регулювання використання робочої сили (регламентована, 

нерегламентована).  

29. Концепції зайнятості (повна, глобальна, примусова, добровільна).  

30. Самозайнятість, як важливий напрямок політики держави на ринку 

праці. Нові моделі зайнятості в умовах цифрової економіки.  

31. Безробіття як елемент ринку праці. Умови існування безробіття.  

32. Характеристика причин безробіття в Україні. Визначення статусу 

безробітного в Україні.  

33. Класифікація форм та видів безробіття. Поняття підходящої роботи.  

34. Визначення основних коефіцієнтів безробіття. Показники 

«оборотності» безробіття: а) частота випадків безробіття; б) його 

тривалість. Рівень безробіття в країнах з розвинутою ринковою 

економікою. 



35. Загальні тенденції флексибілізації (гнучкості) сучасного ринку праці. 

Причини виникнення поняття «гнучкий ринок праці».  

36. Поняття гнучкості та жорсткості РП, їх характеристики.  

37. Поняття та види гнучкої зайнятості.  

38. Фактори впливу на гнучкість ринку праці. Зв’язок гнучкості зі 

вторинним ринком праці.  

39. Проблеми ринкової економіки, які можна розв’язати використанням 

гнучких форм зайнятості. Гнучкі форми зайнятості та їх роль у 

державному регулювання зайнятості.  

40. Організаційно-технологічний процес виробництва і стан виробничих 

відносин як умови застосування гнучких форм зайнятості. Види 

гнучких форм зайнятості.  

41. Активність, мобільність і міграція робочої сили, чинники, які 

впливають на кожну з перелічених категорій. Основні теорії міграції. 

Позитиви і негативи трудової міграції.  

42. Роль і функції внутрішньофірмового ринку праці в процесах, які 

відбуваються на сукупному ринку праці. Особливості 

внутрішньофірмового ринку праці.  

43. Дисбаланс на внутрішньофірмовому РП. Дефіцит і надлишок 

робочої сили на внутрішньофірмовому РП.  

44. Методи пристосування внутрішньофірмової пропозиції робочої сили 

до економічних змін.  

45. Державні заходи щодо пом’якшення негативних наслідків 

вивільнення працівників, підтримка вітчизняного товаровиробника.  

46. Маркетинг внутрішньофірмового ринку праці його сутність і мета.  

47. Дискримінація на внутрішньофірмовому ринку праці. Види 

дискримінації. Теоретичні основи дискримінації на ринку праці.  

48. Нетипова форма зайнятості як соціальне, економічне та правове явище.  

49. Класифікація нетипових форм зайнятості.   

50. Правове забезпечення та тенденції врегулювання вітчизняних 

нетипових форм зайнятості.  Міжнародні та вітчизняні норми з питань 

регулювання окремих видів нетипових форм зайнятості. 

51. Стан науково-правових та економічних розробок питань нетипових 

форм зайнятості в Україні. Проблеми та напрямки удосконалення 

вітчизняного трудового законодавства на сучасному етапі розвитку 

ринкових відносин. 

52. Поняття та види тимчасової зайнятості.  

53. Робота на умовах строкового трудового договору як один з видів 

нетипової зайнятості. Умови та сфера застосування строкових трудових 

договорів. 

54. Сезонні роботи як вид тимчасової зайнятості.  



55. Правове регулювання тимчасової зайнятості на умовах контракту.   

56. Характеристика інших видів тимчасової зайнятості. 

57. Поняття неповної зайнятості та її різновиди. Особливості застосування 

неповної зайнятості. Досвід зарубіжних країн щодо регламентації 

неповної зайнятості. 

58. Поняття та види вторинної зайнятості. Правове регулювання вторинної 

зайнятості.  

59. Сумісництво як найпоширеніша форма вторинної зайнятості. Види, 

підстави та порядок залучення працівників до роботи за сумісництвом. 

Розмежування понять: сумісництво, суміщення та заступництво.  

60. Обмеження застосування вторинної зайнятості. Порядок оформлення 

працівників на умовах вторинної зайнятості. 

61. Лізингова (позикова) праця: поняття та форми. Проблеми 

запровадження та застосування лізингової праці.  

62. Поняття та види аутстафінгу. Особливості аутстафінгу. Правові 

підстави запровадження аутстафінгу.  

63. Поняття, мета та ознаки аутсорсингу. Види та форми аутсорсингу. 

Правове забезпечення аутсорсингу. Підстави запровадження 

аутсорсингу.  

64. Концепція дистанційної праці. Дистанційна зайнятість як один з видів 

нестандартної зайнятості та особливості її правового регулювання в 

Україні.  

65. Види (форми) дистанційної зайнятості в умовах флексибілізації ринку 

праці. Плюси та мінуси застосування дистанційної праці.   

66. Підстави виникнення трудових відносин дистанційних працівників. 

Умови праці дистанційних працівників та їх правова регламентація  

67. Особливості правового регулювання робочого часу та часу відпочинку 

дистанційних працівників. Оплата праці дистанційних працівників.  

68. Особливості контролю роботодавця за роботою дистанційного 

працівника.  

69. Забезпечення здорових та безпечних умов праці дистанційних 

працівників.  

70. Досвід зарубіжних країн щодо застосування дистанційної зайнятості. 

71. Надомна праця та її види. Дистанційна та надомна праця: 

співвідношення понять.  

72. Поняття та правове регулювання надомної праці в Україні. Сфера та 

особливості застосування надомної праці.  

73. Поняття, ознаки, види фрілансу. Правове регулювання фрілансу в 

Україні. 

74. Поняття та форми неформальної зайнятості. Плюси та мінуси 

неформальної зайнятості. Шляхи подолання неформальної зайнятості.  



75. Самозайнятість: поняття та види. Особливості правового регулювання 

самозайнятості. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок. 

 

Рейтинг 

студента 

 

Оцінка 

за 

шкалою 

ESTS 

 

Визначення 

Оцінка 

за національною 

системою 

за 

системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) - відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище 

середніх стандартів, але з деякими 

неточностями 

Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна і 

правильна робота з певною кількістю 

незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає мінімальними 

критеріями 

Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще 

певна додаткова робота для успішного 

складання екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 

Незадовільно 2 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними. 

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до 

підсумкового контролю за умови певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без 

виконання якої студент не допускається до підсумкового контролю. 

 

8. Рекомендовані джерела. 

ОСНОВНА (БАЗОВА) 

1. Павлюк Т. І. Ринок праці: теорія, методологія, практика : монографія. 

/  Т. І. Павлюк. –  Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2018. –  211 с. 

2. Чернявська О.В. Ринок праці: навч. посібн. 2-ге вид. перероб. і доп. / 

О. В. Чернявська. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 522 с. 



3. Безтелесна Л. Ринок праці: навч.посіб.. / Л. Безтелесна, Г. Юрчик. – 

Рівне: НУВГП, 2012. –  270 с. 

4. Волкова О. В. Ринок праці: навч. посібн. / О. В. Волкова. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007.– 624 с. 

5. Посткарантинний ринок праці: змінювати не можна залишити? Інна 

Кудінська, юрист ГО «Трудові ініціативи». 

6. Іншин М. І. Види та зміст переваг дистанційної зайнятості 

працівників в Україні. – Режим доступу : https://pp-ss.pro/wp-

content/uploads/2020/06/%D0%86%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%

BD%20%D0%9C.%20%D0%86..pdfh 

7. Гузар У. Є., Луцик М. В.  Нестандартні форми зайнятості в умовах 

розвитку постіндустріального суспільства. / У. Є. Гузар, М. В. Луцик 

// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. –

2013. – Вип. 1. – С. 467-476. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_1_60 

8. Костриця В. І., Бурлай Т. В. Неформальна та атипова зайнятість як 

"нова нормальність" у світі та Україні. / В. І. Костриця, Т. В. Бурлай 

// Економіка і прогнозування. - 2019. - № 1. - С. 7-34. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2019_1_3 

9. Минюк О. Ю., Минюк Д. І. Дистанційна зайнятість в Україні: 

поняття та проблеми  правового регулювання. [Електронний ресурс] 

/ О. Ю. Минюк, Д. І. Минюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. 

– № 1. – С. 162– 165. – Режим доступу : 

http://www.pap.in.ua/1_2018/46.pdf 

10. Красноруцька Л. Нетипова форма зайнятості в системі 
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