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За шкалою 
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Визначення Характеристика відповідей студента 

6-12 балів Низький  Студент проявив поверхові, 

фрагментарні теоретичні знання і не 

обізнаність щодо напрямів та форм 

соціальної роботи у сфері зайнятості 

населення та (або) не спроможність до 

оцінки результату власної діяльності. 

Студент не здатний розв’язати 

практичні завдання через невміння 

чітко визначити мету діяльності у 

сфері зайнятості населення, ресурси, 

цільову групу, розробити та 

реалізувати план відповіді, навести 

приклади 

13-22 бали Задовільний Студент виявив достатню теоретичну 

підготовку з програмного матеріалу, 

вміння викласти окремі положення 

теорії соціальної роботи у сфері 

зайнятості населення. Не виявив 

спроможності до загальної оцінки 

факторів успішності діяльності у сфері 

зайнятості населення. У процесі 

розв’язання практичного завдання 

студент продемонстрував здатність до 

вирішення окремих складових 

визначеної проблеми, володіння 



певними методами роботи і часткову 

спроможність до оцінки результату 

власної соціальної діяльності. 

23-34 бали Достатній Студент  виявив достатній рівень 

теоретичної підготовки з програмного 

матеріалу, вміння послідовно його 

викласти. Логічно розмірковує при 

характеристиці теорії соціальної 

роботи у сфері зайнятості населення, 

дає відповіді щодо методів та форм 

соціальної роботи у сфері зайнятості 

населення. У процесі розв’язання 

практичного завдання студент 

продемонстрував здатність до 

розв’язання завдання, використовуючи 

лише стандартні способи вирішення 

визначеної проблеми. Виявив 

достатній рівень володіння основними 

формами і методами соціальної 

роботи. 

35-40 балів Високий  Студент  виявив високий рівень 

теоретичної підготовки, вміння 

аналізувати наукову літературу з 

навчального предмету, логічно та 

послідовно викладати теоретичний 

матеріал, обґрунтувати основні 

наукові положення з теорії діяльності 

соціального працівника у сфері 

зайнятості населення. У процесі 

виконання практичних завдань студент 

виявив здатність вірно формулювати 

конкретну мету соціально роботи у 

сфері зайнятості населення, визначати 

цільову групу, ресурси, добирати 

адекватні методи та форми соціальної 

роботи у сфері зайнятості населення. 

Студент виявив творчий підхід до 

розробки та втілення практичних 

завдань, спроможність до всебічної 

оцінки та аналізу результату власної 

діяльності, та діяльності клієнтів. 

 

 

 

 



Орієнтовний перелік питань: 

Тестові завдання: 

1.Види зайнятості класифікують за наступними ознаками: 

А) за статусом, за формою, за організацією робочого часу; 

Б) за характером організації робочого місця, за статусом, за стабільністю 

трудових відносин; 

В)формою організації робочого часу, за статусом, за характером 

організації робочого місця, за стабільністю трудових відносин, за формою 

правового регулювання; 

2. Основними завданнями Державної служби зайнятості є:  

А) надання громадянам, які до неї звертаються, соціальних послуг та 

здійснення матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про 

зайнятість населення» і Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття»;  

Б) надання роботодавцям за їх заявами послуг щодо добору працівників, у 

тому числі шляхом професійного навчання громадян, які звернулися до 

Державної служби зайнятості з метою подальшого їх працевлаштування;  

В) здійснення контролю за додержанням законодавства про зайнятість 

населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття;  



Г) інформування населення та органів виконавчої влади про послуги, що 

надаються Державною службою зайнятості, та результати її діяльності. 

3. Для жінок, які шукають роботу, Центри зайнятості  пропонують 

наступну  інформацію:  

А)  про вакансії; про можливість професійного навчання та підвищення 

кваліфікації;  про перспективні напрями підприємницької діяльності в регіоні; 

про діяльність жіночих та молодіжних клубів, громадських організацій; про 

законодавчу підтримку гендерної рівності; 

Б) про вакансії; про можливість професійного навчання та підвищення 

кваліфікації;  про перспективні напрями підприємницької діяльності в регіоні; 

В) про перспективні напрями підприємницької діяльності в регіоні; про 

діяльність жіночих та молодіжних клубів, громадських організацій; про 

законодавчу підтримку гендерної рівності; 

4 . Видами матеріального забезпечення згідно із Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:  

А) допомога з безробіття, у тому числі одноразова її виплата для 

організації безробітним підприємницької діяльності, допомога з часткового 

безробіття;  

Б) матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки 

або підвищення кваліфікації безробітного;  

В) матеріальна допомога з безробіття, одноразова матеріальна допомога 

безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;  

Г) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка 

перебувала на його утриманні.  

5. Визначіться з можливими джерелами фінансування територіальних 

програм зайнятості:  

А) кошти з місцевих бюджетів;  

Б) позабюджетні кошти, кошти комерційних організацій;  

В) кошти фонду зайнятості;  

Г) кошти з держбюджету;  

6. За формами організації робочого часу зайнятість буває: 



А) повна, неповна, добровільна; 

Б) вимушена, видима, невидима; 

В) повна, неповна, видима, невидима, добровільна, вимушена. 

7. За статусом зайнятість буває: 

А) первинна, вторинна, легальна; 

Б) первинна, вторинна; 

В) постійна, тимчасова, первинна. 

8. За характером організації робочих місць та робочого часу зайнятість 

буває: 

А) стандартна, нестандартна; 

Б) постійна, тимчасова; 

В) нерегламентована, повна. 

9. За стабільністю трудових відносин зайнятість буває: 

А) первинна, вторинна; 

Б) постійна, тимчасова; 

В) стандартна, нестандартна. 

10. За формою трудового регулювання зайнятість буває: 

А) легальна, нелегальна, нерегламентована; 

Б) нерегламентована, повна, неповна; 

В) первинна, вторинна. 

11. Зайнятість населення  - це: 

А) сукупність соціально-трудових відносин між людьми з приводу 

забезпечення робочими місцями, формування, розподілу та перерозподілу 

трудових ресурсів, забезпечення розширеного відтворення робочої сили; 

Б) це соціально-економічна система трудових відносин; 

В) це працездатні громадяни, що можуть працювати. 

12.Дайте визначення.  Безробіття - це....... 

13. Ринок праці - це: 

А) сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу; 

Б) це система відносин між працедавцями та найманими робітниками; 

В) це ринкові відносини між покупцем та продавцем. 



14. До видів ринків праці відносять: 

А) регульований, повний, тіньовий; 

Б) фіксований, повний, регульований, організований, тіньовий; 

В) фіксований, регульований, тіньовий. 

15. Елементами ринку праці виступають: товар, попит, пропозиція, ціна 

робочої сили, працівники, гроші, зарплата (вірне підкреслити). 

16. Трудові ресурси - це: 

А) частина населення, яка володіє фізичним розвитком, розумовими 

здібностями і знаннями, які необхідні для роботи в народному господарстві; 

Б) населення старше та молодше за працездатний вік; 

В) населення в працездатному віці. 

17. Працездатне населення - це сукупність осіб, переважно в 

працездатному віці, здатне за своїми психофізіологічними даними до участі в 

трудовому процесі. 

А) Так; 

Б) Ні. 

18. Розрізняють основні види зайнятості: 

А) повна, неповна, тимчасова; 

Б) раціональна, тимчасова; 

В) повна, неповна, раціональна, ефективна. 

19. До основних теорій безробіття відносять: 

А) екзогенні, ендогенні, марксистську, класичного аналізу. 

Б) екзогенні, теорія Мальтуса, ендогенні, марксистську, технологічну, 

кейнсіанську, класичного аналізу; 

В) технологічну, теорію Мальтуса, кейнсіанську, марксистську, 

ендогенні. 

20. Формами безробіття є: 

А) добровільне, циклічне, приховане; 

Б) фрикційне, структурне, приховане; 

В) добровільне, фрикційне, структурне, циклічне, вимушене, приховане. 

21. До негативних наслідків безробіття відносять: 



А) зменшення рівня життя, поява невпевненості в майбутньому, 

морально-психологічна травма, виникнення почуття власної неповноцінності, 

зниження кваліфікації, ріст злочинності; 

Б) зменшення рівня життя, поява невпевненості в майбутньому, 

морально-психологічна травма; 

В) виникнення почуття власної неповноцінності, зниження кваліфікації, 

ріст злочинності, зменшення рівня життя; 

22. Дайте визначення Соціальний захист населення - це..... 

23. Державна служба зайнятості складається: Державного центру 

зайнятості; Міністерства соціальної політики; Обласних, міських, районних, 

міжрайонних, міських, міських і районних у містах центрів зайнятості; центрів 

організації професійного навчання; інспекцій по контролю за додержанням 

законодавства про зайнятість населення (необхідне підкреслити). 

24. Єдина технологія обслуговування незайнятого населення (ЕТОН) - 

це...... 

25. На які функціональні сектори поділяється Центр зайнятості: 

А) довідково-консультаційний, самостійного пошуку вакансій, 

профінформаційний, реєстраційно-приймальний, підтримки безробітних, 

взаємодії з роботодавцями, навчання та розвантаження персоналу; 

Б) реєстраційно-приймальний, підтримки безробітних, взаємодії з 

роботодавцями, навчання та розвантаження персоналу; 

В) довідково-консультаційний, профінформаційний, реєстраційно-

приймальний, підтримки безробітних. 

26. Єдина інформаційно-аналітична система служби зайнятості (ЄІАС) - 

це........ 

27. До елементів ринку праці відносять: 

А) попит на працю, пропозиція праці; 

Б) попит на працю, пропозиція праці, умови рівноваги між попитом та 

пропозицією. 

28. Соціальні послуги - це......... 



29. До основних соціальних послуг у сфері зайнятості населення 

відносять: 

А) психологічні, соціально-побутові, соціально-педагогічні, соціально-

медичні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні; 

Б) юридичні, інформаційні, соціально-економічні, психологічні; 

В) правові, соціально-економічні, побутові, інформаційні. 

30. До системи профорієнтації населення відносять: 

А) професійну діагностику, професійну освіту, професійне 

консультування, професійну агітацію; 

Б) професійне консультування, професійну освіту; 

В) професійну діагностику, професійне консультування, професійну 

агітацію. 

Теоретичні питання: 

1. Охарактеризувати соціально-економічні  проблеми  зайнятості  

населення  у  сучасній  Україні. 

2.  Проаналізувати державна  політика  у сфері  зайнятості  населення. 

3. Визначити особливості діяльності  державних  служб  зайнятості  в  

галузі  захисту  працюючих  та  безробітних. 

4. охарактеризувати специфіку соціально-психологічної  роботи  у  

системі  діяльності  служби  зайнятості. 

5. Здійснити характеристику поняття зайнятості.  Мотивація 

зайнятості. Категорії зайнятих.   

6.  Визначити основні ознаки зайнятості. Види зайнятості: повна, 

неповна, первинна, вторинна, зареєстрована, незареєстрована.  

7. Здійснити характеристику ініціативної зайнятості. Характерні риси 

ініціативної зайнятості. Фактори вибору ініціативної зайнятості. 

8. Охарактеризувати державне регулювання зайнятості.  

Законодавство про працю і зайнятість. Закони України "Про зайнятість 

населення", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття". 



9. Здійснити характеристику діяльності Державної служби зайнятості, 

її складові, права ,функції,  її завдання. 

10. Охарактеризувати мету, завдання та структуру Державної служби 

зайнятості. 

11. Здійснити аналіз процесів, що відбуваються на ринку праці. 

12. Визначити та охарактеризувати основні принципи діяльності, 

функції й обов'язки державної 

служби зайнятості. 

13. Охарактеризувати права державної служби зайнятості. 

14. Проаналізувати хто здійснює контроль за дотриманням 

законодавства про зайнятість населення. 

15. Охарактеризувати принципи Єдиної технології обслуговування 

незайнятого населення (ЄТОНН). Призначення та основні завдання Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості (ЄІАС). 

16. Визначити форми та методи роботи регіональних центрів 

зайнятості населення.      Особливості організації обслуговування клієнтів у 

центрах зайнятості. Принципи взаємодії  між центром зайнятості та 

роботодавцями. 

17. Організація документообігу щодо обслуговування клієнтів  у центрі 

зайнятості. Формування та ведення персональної картки особи, що шукає 

роботу. 

18. Особливості праці фахівців центру зайнятості. Психологічне 

розвантаження персоналу.  

19. Визначення професійної орієнтації. Мета профорієнтаційної 

роботи. Професійне самовизначення особистості.  

20. Напрями професійної орієнтації: професійна інформація, 

професійна консультація, професійний відбір,  професійна адаптація. Критерії 

ефективності профорієнтаційної роботи.  

21. Проблеми здійснення профорієнтаційної роботи серед різних 

категорій населення. 



22. Профорієнтаційна діяльність центрів зайнятості,  молодіжних 

центрів праці та соціальних служб для молоді. Ярмарки вакансій. 

23. Причини низького рівня зайнятості інвалідів в Україні.  

24. Вплив соціально-економічної ситуації на трудову активність 

людини з обмеженими можливостями.  

25. Нормативно-правове забезпечення зайнятості інвалідів, механізм 

його застосування. 

26. Шляхи підвищення рівня працевлаштування та зайнятості людей з 

обмеженими можливостями.  

27. Соціально-психологічна підтримка інвалідів. Напрямки професійної 

реабілітації.  

28. Надання соціальної допомоги  інвалідам  у  питаннях  

працевлаштування.  

29. Удосконалення системи професійної орієнтації та професійного 

навчання інвалідів. 

30. Сутність поняття "гендер". Дослідження "жіночого" питання у 

сучасній науці.      

31. Характерні риси жіночого безробіття.   

32. Типи поведінки безробітних жінок: активно-економічна, інертно-

очікувана, пасивна.   

33. Причини незайнятості жінок. Положення жінок на ринку праці. 

"Подвійна" зайнятість жінок   

34. Мотивації зайнятості жінок. Вторинна зайнятість жінок.  

35. Форми роботи з безробітними жінками. 

36. Специфіка молодіжного ринку праці.  

37. Класифікація груп незайнятої молоді. Проблеми працевлаштування 

випускників навчальних закладів.  

38. Шляхи вирішення проблем працевлаштування та сприяння 

зайнятості молоді.  

39. Перешкоди створення молодіжних підприємств. Розвиток 

структури та організації оплачуваних громадських робіт.  



40. Молодіжні структури з перекваліфікації молоді. 

41. Діяльність центрів соціальних служб для молоді щодо вирішення 

проблем зайнятості. 

42. Зміст соціально-психологічної роботи у сфері зайнятості.  

43. Напрямки роботи з клієнтами служби зайнятості.  

44. Особливості інформаційного та професійного консультування.  

Етапи проведення консультацій у центрі зайнятості. Правила проведення 

співбесіди з клієнтом центру зайнятості.     

45. Соціальна реабілітація безробітних: мета, принципи.  

46. Надання соціально-психологічної допомоги людям, які шукають 

роботу. 

47. Умови призначення та розмір допомоги по безробіттю. Матеріальна 

допомога по безробіттю. 

48. Одноразова матеріальна допомога безробітному та членам його 

сім'ї. 

49. Умови припинення або відкладення виплати допомоги по 

безробіттю. 

50. Обґрунтувати причини низької зайнятості інвалідів в Україні. 

Практичні завдання: 

1. Скласти план профорієнтаційної консультації спеціаліста центру 

зайнятості  з клієнтом, який шукає перше робоче місце. 

2. Довести ефективність однієї  форми роботи з безробітними жінками (на 

вибір). 

3. Запропонувати власну програму з сприяння у працевлаштуванні 

клієнта з особливими потребами. 

4. Скласти план роботи фахівця центру зайнятості щодо підвищення 

професійної просвіти населення. 

5. Запропонувати власний механізм розвитку підприємницької ініціативи 

безробітних. 

6. Скласти план діагностичної консультації з клієнтом центру зайнятості, 

що шукає додатковий заробіток. 



7. Проаналізувати в чому розбіжність нормативно-правового 

забезпечення та сучасної практики надання дотацій на працевлаштування. 

8. Довести чи спростувати ефективність проведення профорієнтаційних 

заходів: ярмарки вакансій, дні відкритих дверей. 

9. Як, на Вашу думку, можна підвищити рівень офіційної самозайнятості 

в Україні. 

10. Скласти  план надання соціально-психологічної допомоги людям,  які 

шукають роботу. 

11.Запропонувати власну програму сприяння працевлаштуванню 

випускників навчальних закладів. 

12.Скласти соціально-психологічний портрет особи, що перебуває в стадії 

хронічного безробіття. 

13.Запропонувати власний механізм забезпечення рівності жінок та 

чоловіків в трудовій сфері. 

14.Довести чи спростувати доцільність впровадження елементів 

закордонного досвіду щодо працевлаштування незайнятого населення у 

вітчизняну практику. (на прикладі однієї з країн). 

15.Визначити основні проблеми сучасного ринку праці України та 

запропонувати шляхи їх подолання 

16. Скласти план роботи фахівця центру зайнятості з роботодавцем. 

17.Обґрунтувати необхідність психологічного розвантаження персоналу 

центрів зайнятості.  

18.Довести доцільність використання досвіду зарубіжних країн щодо 

професійної орієнтації в вітчизняній практиці. (на прикладі однієї країни). 

19. Розробити тематичний семінар для безробітних 

20. Скласти перелік можливих партнерів центрів зайнятості щодо 

сприяння у працевлаштуванні осіб, що шукають роботу та безробітних.  

21. Як, на Вашу думку, міграційні процеси впливають на ринок праці. 

Відповідь обґрунтуйте. 

22. Скласти план співбесіди роботодавця з потенційним працівником. 

23. Скласти резюме,  визначити ключові моменти при його написанні. 



 

 

 

 


