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Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ 

Мета: зрозуміти взаємозв’язок стану ринку праці країни та з кадровим 

забезпеченням підприємств, організацій 

Ринкова система є сукупністю взаємопов’язаних ринків, які охоплюють 

різноманітні сфери людської діяльності. Ці ринки взаємодіють між собою на 

основі цін, що формуються на них під впливом попиту і пропозиції, конкуренції 

тощо. Ринкові ціни є тією інформацією, що дає змогу постачальникам і 

споживачам ресурсів приймати необхідні економічні рішення та погоджувати їх. 

Складовими ринкової системи є: ринок товарів (сировини, матеріалів, 

палива, готових виробів, проектних робіт, наукових досліджень, послуг, житла), 

ринок капіталу (інвестицій, цінних паперів і грошей) та ринок праці. 

Ринок праці – це система суспільних взаємовідносин, пов’язаних із купівлею 

та продажем товару “робоча сила”. 

 

Рис. 1.Субєкти ринку праці 

Зайняті економічною діяльністю – це особи віком 15-70 років, які 

виконували роботу за винагороду за наймом на умовах повного або неповного 

робочого часу, працювали індивідуально (самостійно) або в окремих громадян, 

на власному (сімейному) підприємстві (безплатно працюючі члени домашнього 

господарства в США включаються до економічно активного населення за умови, 

що вони відпрацювали не менше 15 год. протягом тижня під час обстеження), 
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зайняті в особистому підсобному сільському господарстві, а також тимчасово 

відсутні на роботі. 

 

Рис. 2. Класифікація робочої сили 

Зайнятими вважаються особи, які відпрацювали протягом обстежуваного 

тижня не менше 4 год. (в особистому підсобному сільському господарстві не 

менше 30 год.) незалежно від того, чи була це постійна, тимчасова, сезонна, 

випадкова чи інша робота. 

Зайняті в галузях економіки – особи віком 15-70 років, які займаються 

економічною діяльністю, за винятком тих, хто працює в особистому підсобному 

сільському господарстві та зайнятий індивідуальною (самостійною) трудовою 

діяльністю. 

Тимчасово відсутні на роботі – особи, які мають роботу або заняття, але на 

обстежуваному тижні не працювали з таких причин: хвороба, травма, догляд за 
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хворими; щорічна або компенсаційна відпустка, вихідні дні; встановлена 

відпустка з вагітності, пологів і догляду за дитиною до досягнення нею 

відповідного віку; відпустка, пов’язана з навчанням; відпустка без збереження 

заробітної плати (з ініціативи адміністрації або за власним бажанням); специфіка 

виробництва або діяльності; вимушена зупинка виробництва; інші причини 

відсутності, які дають право повернення на роботу. 

Працюючі за наймом – це особи, які уклали письмовий трудовий договір 

(контракт) з адміністрацією підприємства, установи, організації або з власником 

підприємства про умови трудової діяльності, за яку працівник отримує оплату 

згідно з угодою. 

Працюючі не за наймом – роботодавці та особи, які зайняті індивідуальною 

(самостійною) трудовою діяльністю. 

Роботодавці – особи, які здійснюють самостійно або з одним чи кількома 

партнерами управління власним (сімейним) підприємством (фермою) з 

використанням праці найманих працівників. 

Зайняті індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю – особи, які 

здійснюють трудову діяльність на самостійній основі (без залучення найманих 

працівників), за свій власний кошт, володіють засобами виробництва і несуть 

відповідальність за вироблену продукцію (надані послуги). 

Безплатно працюючі члени сім’ї – особи, які працюють без оплати на 

сімейному підприємстві, очолюваному родичем, який проживає в тому самому 

домашньому господарстві (якщо ця діяльність належить до економічної). 

Безробітні – особи віком 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в 

державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють три умови: не мають 

роботу (прибуткове заняття); шукають роботу або намагаються організувати 

власну справу на обстежуваному тижні; готові розпочати роботу протягом 

наступних двох тижнів. 

До категорії безробітних також належать особи, які: 

- розпочинають роботу протягом найближчих двох тижнів; 

- знайшли роботу чекають відповіді; 
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- зареєстровані в службі зайнятості як такі, що шукають роботу; 

- навчаються за направленням служби зайнятості. 

Статус економiчно активного населення кiлькiсно визначається за обсягом 

вiдпрацьованих тижнiв або днiв за певний перiод часу (наприклад, протягом 12 

тижнів з минулого календарного року або з минулих 12 місяців). За цiєю ознакою 

економiчно активне населення поділяється на зайнятих та частково зайнятих 

економічною діяльністю та безробітних. 

Економiчно активне населення на поточний перiод у зарубiжних країнах 

(наприклад, у США) визначається як “робоча сила”. Щоб кiлькiсно визначити цю 

категорiю, треба із загальної кiлькостi населення виключити, по-перше, осiб, якi 

не досягли 16 рокiв, а також осiб, якi перебувають у спецiалiзованих установах, 

наприклад, у психiатричних лiкарнях або у виправних установах (до цієї групи 

включено осіб, якi не є потенцiйними компонентами робочої сили); по-друге, 

осiб, якi вибули зі складу робочої сили, – доросле населення, що потенцiйно має 

змогу працювати (надомники, учнi, пенсiонери), але з будь-яких причин не 

працює i не шукає роботу. 

Для виникнення, формування й функціонування ринку праці необхідні певні 

умови. Насамперед треба забезпечити правові умови функціонування цього 

ринку, зокрема можливість вільного пересування на ньому громадян, вільного 

вибору роботи, тобто юридична свобода працівника, можливість самостійно 

розпоряджатися своєю здатністю працювати. Проте цього недостатньо, оскільки, 

з економічного погляду, власник робочої сили змушений продавати її тоді, коли 

у нього немає всього необхідного для ведення свого господарства як джерела для 

одержання засобів існування, або коли дохід з інших джерел є недостатнім. 

Покупцем товару “робоча сила” на ринку виступає підприємець, який має 

все необхідне для ведення власного господарства. Крім своєї праці, підприємець 

залучає інших працівників за певну грошову винагороду. Відбувається обмін 

індивідуальної здатності до праці на засоби існування, необхідні для відтворення 

робочої сили, а також здійснюється розміщення працівників у системі 

суспільного поділу праці країни. 
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Найманий працівник має право розпоряджатися своєю здатністю до праці. 

Він є власником, носієм і продавцем своєї робочої сили. Роботодавець є 

покупцем цього товару. 

Для найманого працівника основним джерелом засобів існування й 

індивідуального відтворення є його праця. 

Суб’єктами ринку праці є також посередники між роботодавцями і 

найманими працівниками – держава, профспілки і спілки роботодавців. 

Ринковий механізм становить єдність двох складових: стихійних 

регуляторів попиту і пропозиції робочої сили і регулюючого впливу держави на 

ці процеси. 

Регулювання ринку праці здійснюється для забезпечення відповідності між 

попитом на робочу силу та її пропозицією за обсягом і структурою, тобто має на 

меті досягнення їх ефективної збалансованості. 

В умовах ринкових відносин будь-які диспропорції у виробництві 

призводять до порушення пропорцій ринку праці, тобто співвідношень між 

сукупною величиною попиту на робочу силу та її пропозицією, попитом на 

робочу силу та її пропозицією за галузями, регіонами; співвідношення між 

попитом на окремі професії, спеціальності та їх пропозицією. 

Важливою умовою формування й функціонування ринку праці є 

відповідність працівника вимогам робочого місця, а запропонованого місця – 

інтересам працівника. 

Ринок робочих місць як складова ринку праці, що відображає потребу в 

робочій силі, передусім характеризується кількістю вакансій на підприємствах і 

в організаціях. При цьому беруть до уваги вакансії як тих підприємств і 

організацій, які вже функціонують, так і тих, що тільки вводяться в дію. Крім 

того, враховуються і ті робочі місця, на яких працівники не задовольняють 

роботодавця, і тому він шукає їм заміну. 

Необхідними умовами функціонування ринку праці є також організація 

єдиної, замкненої по території країни й ефективно діючої системи бірж праці; 

широкомасштабна система професійної орієнтації, професійного навчання, 
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підвищення кваліфікації і перепідготовки; наявність у територіальних органів 

виконавчої влади необхідних фінансових і матеріальних коштів, достатніх для 

організації ефективної роботи системи працевлаштування, організації 

громадських робіт, стимулювання зайнятості; соціальна підтримка громадян, 

включаючи безробітних і членів сімей, які перебувають на їхньому утриманні, та 

ін. 

 

Рис. 3. Структура ринку праці 

Регулювання попиту на робочу силу потребує аналізу факторів, які 

впливають на нього. Збільшення попиту можна досягти шляхом його 

стимулювання через створення нових постійних або тимчасових робочих місць, 

розвиток нестандартних форм зайнятості, прямих інвестицій у створення і 

реконструкцію робочих місць. Зростанню попиту сприяє також: упровадження 

пільгового оподаткування й кредитування для тих галузей і регіонів, в яких 

доцільно збільшити кількість робочих місць; застосування прямих виплат 

підприємствам за кожного найнятого працівника, відшкодування підприємству 

витрат, пов’язаних із пошуком, навчанням та найманням на роботу працівників. 

Пропозиція робочої сили характеризує чисельність працездатних людей з 

урахуванням їх статі, віку, освіти, професії, кваліфікації та ін. 
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Кон’юнктура ринку праці – це співвідношення попиту і пропозиції праці на 

певний період, яке визначає ставки заробітної плати на конкретні види праці та 

рівень зайнятості населення. 

Кожен тип ринкової кон’юнктури властивий тому чи іншому регіонові або 

сфері застосування праці, утворюючи в сукупності загальний ринок праці в 

країні. 

 

Рис. 4. Кон’юнктура ринку праці 

Співвідношення попиту на робочу силу та її пропозиції складається під 

впливом конкретної економічної та соціально-політичної ситуації, зміни ціни 

робочої сили (оплати праці), рівня реальних доходів населення. 

З рис. 5 видно, що у міру зниження рівня реальної заробітної плати (ціни 

робочої сили), попит на робочу силу з боку роботодавців і відповідно зайнятість 

зростають. Зростання реальної заробітної плати супроводжується збільшенням 

пропозиції робочої сили. У точці перетину цих кривих попит і пропозиція 

робочої сили збігаються, тобто виникає рівновага на ринку праці. Якщо ціна 

робочої сили вища від рівноважної, виникає безробіття, якщо нижча - дефіцит 

працівників. 
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Рис. 5. Характеристика попиту і пропозиції на ринку праці 

Ціна робочої сили має забезпечувати придбання на ринку такої кількості 

споживчих товарів і послуг, щоб працівник міг: 

- підтримати свою працездатність і одержати необхідну професійно-

кваліфікаційну підготовку; 

- утримувати сім’ю і виховувати дітей, без чого ринок праці не зможе 

поповнюватися новою робочою силою замість тієї, котра вибуває; 

- підтримувати нормальний для свого середовища рівень культури і 

виконувати обов’язок громадянина суспільства, що також потребує 

витрат. 

Ціна робочої сили виступає у вигляді заробітної плати. Висока заробітна 

плата обмежує можливості підприємця в найманні додаткових працівників, 

скорочуючи попит на них, і навпаки, низький рівень зарплати дає можливість 

збільшити кількість робочих місць. 

Ринок праці виконує такі функції: 

- узгоджує економічні інтереси суб’єктів трудових відносин; 

- забезпечує конкурентне середовище кожної зі сторін ринкової взаємодії; 
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- забезпечує пропорційність розподілу робочої сили відповідно до 

структури суспільних потреб і розвитку техніки; 

- підтримує рівновагу між попитом на робочу силу та її пропозицією; 

- формує резерв трудових ресурсів для забезпечення нормального процесу 

суспільного відтворення; 

- сприяє формуванню оптимальної професійно-кваліфікаційної структури; 

- стимулює працю, установлює рівноважні ставки заробітної плати; 

- впливає на умови реалізації особистого трудового потенціалу; 

- дає інформацію про структуру попиту і пропозиції, ємність, кон’юнктуру 

ринку тощо. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

Питання Відповідь 

1) Ринок праці це  a) відпрацювали протягом обстежуваного тижня не менше 4 

год. (в особистому підсобному сільському господарстві не 

менше 30 год.) незалежно від того, чи була це постійна, 

тимчасова, сезонна, випадкова чи інша робота. 

2) Зайнятими 

вважаються особи, які 

b) система суспільних взаємовідносин, пов’язаних із 

купівлею та продажем товару “робоча сила” 

3) Тимчасово відсутні 

на роботі це 

c) особи віком 15-70 років, які займаються економічною 

діяльністю, за винятком тих, хто працює в особистому 

підсобному сільському господарстві та зайнятий 

індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю. 

4) Зайняті в галузях 

економіки це 

d) особи, які мають роботу або заняття, але на обстежуваному 

тижні не працювали з таких причин 

5) Працюючі не за 

наймом це 

e) особи, які уклали письмовий трудовий договір (контракт) з 

адміністрацією підприємства, установи, організації або з 

власником підприємства про умови трудової діяльності, за яку 

працівник отримує оплату згідно з угодою. 

6) Працюючі за 

наймом це 

f) роботодавці та особи, які зайняті індивідуальною 

(самостійною) трудовою діяльністю. 

7) Зайняті 

індивідуальною 

(самостійною) трудовою 

діяльністю це 

g) особи, які здійснюють самостійно або з одним чи кількома 

партнерами управління власним (сімейним) підприємством 

(фермою) з використанням праці найманих працівників. 

8) Роботодавці це h) особи, які здійснюють трудову діяльність на самостійній 

основі (без залучення найманих працівників), за свій власний 

кошт, володіють засобами виробництва і несуть 

відповідальність за вироблену продукцію (надані послуги). 



Планування та організація управління персоналом  

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

9) Безробітні це i) особи, які працюють без оплати на сімейному 

підприємстві, очолюваному родичем, який проживає в тому 

самому домашньому господарстві (якщо ця діяльність 

належить до економічної) 

10) Безплатно працюючі 

члени сім’ї це 

j) особи віком 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в 

державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють 

три умови: не мають роботу (прибуткове заняття); шукають 

роботу або намагаються організувати власну справу на 

обстежуваному тижні; готові розпочати роботу протягом 

наступних двох тижнів 

11) Регулювання ринку 

праці здійснюється для 

k) співвідношення попиту і пропозиції праці на певний 

період, яке визначає ставки заробітної плати на конкретні види 

праці та рівень зайнятості населення. 

12) Кон’юнктура ринку 

праці це 

l) забезпечення відповідності між попитом на робочу силу та 

її пропозицією за обсягом і структурою, тобто має на меті 

досягнення їх ефективної збалансованості. 

 


