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АНОТАЦІЯ 

 

Пурик О.В. «Механізми державного регулювання зайнятості 

населення в Україні». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів 

державного регулювання зайнятості населення та визначення напрямів їх 

удосконалення в Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:  

– узагальнити теоретичні основи функціонування механізмів 

державного регулювання зайнятості населення; 

– проаналізувати стан правового забезпечення державного 

регулювання зайнятості населення в Україні; 

– оцінити результативність функціонування механізмів державного 

регулювання зайнятості на національному ринку праці; 

– обґрунтувати пропозиції щодо балансування попиту і пропозиції на 

ринку праці України; 

– визначити перспективи модернізація Державної служби зайнятості 

на основі європейського досвіду. 

Об’єкт дослідження – державне регулювання зайнятості населення. 

Предмет дослідження – механізми державного регулювання 

зайнятості населення в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, наведені в кваліфікаційній роботі, доведено 

до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, впровадження 

яких сприятиме реалізації запропонованих напрямів удосконалення 

механізмів державного регулювання зайнятості в Україні.  

.
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Зайнятість населення є одним із головних 

орієнтирів розвитку соціально-економічної системи, який визначає 

особливості концентрації фінансових, матеріальних і трудових ресурсів в 

національному господарстві, розміщення продуктивних сил, шляхи 

підвищення якості і рівня життя. Для всіх країн світу вона посідає провідне 

місце у системі соціальних та економічних проблем і разом з показниками 

рівня життя є важливим індикатором соціальних процесів. Більш повна і 

ефективна зайнятість досягається завдяки її державному регулюванню. 

Державне регулювання зайнятості населення в основному спрямоване 

на допомогу традиційним групам ризику та особам, які знаходяться під 

загрозою звільнення з промислових та інших підприємств. Питання ж 

найбільш цінної з людської точки зору, довгочасної економічної віддачі 

частини трудового потенціалу залишається невирішеним. Реальну небезпеку 

для країни становить деградація структури робочих місць і людського 

потенціалу внаслідок скорочення зайнятості у галузях, що потребують праці 

високої якості, і збільшення зайнятості в торгівлі та посередницькій 

діяльності переважно у неформальному секторі.  

Вагомий внесок у розвиток наукових положень про державне 

регулювання зайнятості населення, трудовий потенціал, ринок праці зробили 

й вітчизняні вчені: О. Амосов, А. Баланда, Г. Балахнін, С. Бандур, В. 

Близнюк, Д. Богиня, О. Бондаренко, П. Василенко, В. Васильченко, О. 

Волкова, Н. Гаркавенко, В. Герасимчук, О. Грішнова, А. Колот, Е. Лібанова, 

В. Онікієнко, О. Палій, В. Петюх, А. Хомра, О. Шебаніна та ін. При 

безперечній важливості і цінності наукових праць зазначених вище авторів, 

окремі питання державного регулювання зайнятості населення вивчені ще 

недостатньо.  

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів 



 7 

державного регулювання зайнятості населення та визначення напрямів їх 

удосконалення в Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:  

– узагальнити теоретичні основи функціонування механізмів 

державного регулювання зайнятості населення; 

– проаналізувати стан правового забезпечення державного 

регулювання зайнятості населення в Україні; 

– оцінити результативність функціонування механізмів державного 

регулювання зайнятості на національному ринку праці; 

– обґрунтувати пропозиції щодо балансування попиту і пропозиції на 

ринку праці України; 

– визначити перспективи модернізація Державної служби зайнятості 

на основі європейського досвіду. 

Об’єкт дослідження – державне регулювання зайнятості населення. 

Предмет дослідження – механізми державного регулювання 

зайнятості населення в Україні. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач використано 

загальнонаукові та спеціальні державно-управлінські наукові методи 

дослідження соціально-економічних явищ і процесів. Абстрактно-логічний 

метод – для розробки структури та визначення змісту роботи, обґрунтування 

державного регулювання зайнятості населення як системи, побудови 

структурно-логічної схеми механізмів, методів і засобів державного 

регулювання зайнятості населення. Індуктивна логіка застосовувалась при 

об’єднанні засобів та методів державного регулювання зайнятості населення 

у групи за ознаками спорідненості. Дослідження теоретичних підходів 

науковців до визначення змісту категорії «зайнятість населення» здійснено за 

допомогою монографічного методу. Порівняльний аналіз застосовано при 

дослідженні правового регулювання трудових відносин розвинутих країн.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-
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правові акти України, статистичні дані Державної служби статистики 

України, аналітичні огляди Державної служби зайнятості України, офіційні 

матеріали Міністерства соціальної політики України та інших міністерств і 

відомств, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, інформація 

Інтернет-ресурсів. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямків удосконалення 

механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні. 

Новизна наукових результатів конкретизується в наступних 

положеннях: 

удосконалено: 

– теоретико-методичні підходи щодо необхідності формування та 

реалізації механізмів державного регулювання зайнятості населення в 

Україні на основі єдності та взаємозв’язку його структурних елементів, а 

саме: нормативно-правового, соціально-економічного, освітньо-наукового, 

інформаційно-технологічного; 

дістало подальший розвиток: 

– категорійно-понятійний апарат державно-управлінської науки 

шляхом уточнення змісту поняття «державне регулювання зайнятості 

населення», що пов’язано з необхідністю адаптації його змісту до існуючих 

викликів для розвитку країни в сучасних умовах; 

У першому розділі роботи розглянуто теоретичну базу досліджень 

щодо методичного забезпечення державного регулювання зайнятості 

населення; узагальнено зарубіжний досвід державного регулювання 

зайнятості населення. 

У другому розділі роботи здійснено аналіз сучасного стану та 

результативність державного регулювання зайнятості населення; розглянуто 

проблеми та суперечності державного регулювання зайнятості населення а 

Україні. 

У третьому розділі роботи обґрунтовано напрями удосконалення 
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механізмів державного регулювання зайнятості населення; розроблені 

пропозиції щодо напрямів модернізації Державної служби зайнятості в 

сучасних умовах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, наведені в кваліфікаційній роботі, доведено 

до рівня практичних рекомендацій, впровадження яких сприятиме реалізації 

запропонованих напрямів удосконалення механізмів державного 

регулювання зайнятості в Україні.  

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів державного регулювання 

зайнятості в Україні.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

 

1.1 Зайнятість населення як об’єкт державного регулювання 

 

Термінологічне значення категорії «зайнятість населення» 

багатогранне, і його визначенням займаються декілька наук: економічна 

теорія, державне управління, психологія, соціологія, право. У нормативну 

лексику України категорію «зайнятість населення» вперше було введено 

Законом України «Про зайнятість населення», після чого ця категорія набула 

достатньо широкого правового поширення. 

Відповідно до Закону, зайнятість – це діяльність громадян, пов’язана із 

задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм доход у 

грошовій чи іншій формі [46, ст. 1]. Вона характеризується системою 

економічних відносин з приводу забезпечення громадян робочими місцями 

та визначення форм участі в суспільному господарстві з метою одержання 

засобів до існування. Вид зайнятості зумовлюється певними принципами 

організації, стимулювання й оплати праці, внутрішньо- та зовнішньо 

виробничими відносинами. 

Категорія «зайнятість» раніше майже не використовувалася у 

вітчизняних наукових працях, статистичних матеріалах і соціологічних 

дослідженнях, що пояснюється, по-перше, існуванням принципу загальності 

праці як головного принципу ліквідації безробіття. Гарантоване забезпечення 

права на працю кожному громадянину при соціалізмі вважалося 

підтвердженням відсутності проблем зайнятості. По-друге, існував 

спрощений підхід до проблеми зайнятості населення, сутність якої зводилася 

до чисельності залучених у суспільне виробництво трудових ресурсів 

суспільства. Таким чином, теорія зайнятості населення, як справедливо 
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вважають дослідники, належала до найслабших розділів економіки 

соціалізму [11, с. 86]. 

Нами було узагальнено деякі підходи до визначення змісту категорії 

«зайнятість населення» (таблиця 1.1).  

Таблиця 1.1 – Деякі підходи до визначення категорії «зайнятість 

населення» 

Автор, джерело,  

рік видання 
Визначення 

В.С. Васильченко, 

Б.Н. Крижа-

нівський, В.В. 

Онікієнко [7, 

с.121] 

Діяльність громадян, що пов’язана із задоволенням 

їх особистих та суспільних потреб і є джерелом 

прибутку в грошовій або іншій формі: у вигляді 

заробітної плати, додаткових допомог чи виплат у 

натуральній формі 

В.М. Петюх [42, 

с.113] 

Діяльність працездатного населення щодо 

створення суспільного продукту або національного 

доходу; економічний потенціал суспільства, рівень 

та якість життя загалом і добробут окремих 

громадян 

С.В. Мочерний [21] Система соціально-економічних відносин між 

людьми, що виникає в процесі їх діяльності, 

зорієнтованої на задоволення своїх потреб, а також 

при забезпеченні працездатного населення 

робочими місцями та здійсненні розширеного 

відтворення робочої сили 

О.В. Волкова [8, с. 

366] 

Як соціально-економічна категорія синтезує 

сукупність відносин щодо участі людей в 

суспільному виробництві і пов’язана із 

забезпеченням масштабів, умов і форм включення 

людей у суспільно-корисну працю, з процесами 

формування, розподілу й використання трудових 

ресурсів 

Т.П. Козарь [28, с. 

7] 

Найважливіша складова соціального розвитку 

особи й суспільства, яка пов’язана із задоволенням 

різних потреб у сфері праці та одночасно є 

економічним феноменом, що дає змогу оцінити 

здатність систем зайнятості забезпечити 

максимальний економічний ефект 

А.В. Кретова [33, с. 

5] 

Об’єкт державного управління, який знаходить 

відображення у поєднанні двох сторін: соціальної, 

що визначає соціальний стан людей, та економічної 

- купівля-продаж робочої сили як одного з факторів 

виробництва, і має складну багаторівневу структуру 
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З цієї таблиці видно, що більш сучасний підхід до розуміння поняття 

«зайнятості населення» почав формуватися в економічній науці у другій 

половині 80-х років ХХ ст.  

Компонент, що окреслює визначення зайнятості тільки межами 

чинного законодавства, на наш погляд, обмежує дослідження таких її видів, 

як кримінальна, тіньова і неформальна задля виявлення причин їх 

виникнення та розробки напрямів їх мінімізації. 

Розуміння категорії «зайнятість населення» у роботі В.С. Васильченка, 

Б.Н. Крижанівського, В.В. Онікієнка [41] подібне до визначення цього 

поняття, яке дає А.І. Рофе, хоча й не вимагає відповідності чинному 

законодавству, а також деталізує форми прибутку особи від зайнятості. 

З економічних позицій розглядає зайнятість В.М. Петюх [42], 

враховуючи при цьому і макрорівень (створення суспільного продукту або 

національного доходу), і рівень та якість життя кожної окремої особи. 

Ми погоджуємося з точкою зору групи авторів [55], яка розкриває зміст 

поняття «зайнятість населення» як соціально-економічну категорію, що 

характеризує залучення населення в суспільне виробництво. Зайнятість 

розкриває один з найважливіших аспектів соціально-економічного життя 

людини, пов’язаний із задоволенням її потреб у сфері праці. Вона відображає 

потреби людей не лише в заробітках, але й у самореалізації через суспільно 

корисну діяльність. Водночас трудова зайнятість населення країни 

забезпечує виробництво ВВП, а отже – економічну основу життя суспільства. 

За критерієм якості використання трудового потенціалу розрізняють 

три основні види зайнятості: повну, раціональну й ефективну. Повна 

зайнятість – це реально існуюче соціально-економічне відношення, яке 

означає, що кожен бажаючий працювати громадянин може знайти роботу 

відповідно до покликання, професійної підготовки та освіти. Для досягнення 

повної занятості необхідно забезпечити стабільність економічного розвитку, 

створити рівновагу політичних сил, реалізовувати активну політику держави 
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у сфері зайнятості, створити ефективну систему соціально-правової 

підтримки населення. Разом з тим сама по собі повна зайнятість не є 

свідченням доцільності її параметрів. 

Важливою умовою, що забезпечує раціональність зайнятості, є 

кількісна і якісна відповідність роботи і працівника, структури робочих місць 

і трудових ресурсів. Раціональність зайнятості визначають: 

– оптимальний розподіл суспільної праці згідно з існуючими 

індивідуальними та суспільними потребами та рівнем розвитку 

продуктивних сил; 

– професійно-кваліфікаційна структура працездатного населення й 

відповідна їй система робочих місць. 

Ефективна зайнятість – повна зайнятість населення, яка відповідає 

вимогам раціональності, – передбачає обрання найоптимальнішого варіанту 

використання робочої сили, який забезпечує досягнення найкращого 

соціально-економічного результату. Система показників ефективної 

зайнятості населення включає: 

– рівень трудової участі населення, що відображає частку 

працездатного населення, залученого до економічної діяльності; 

– розподіл робочої сили за галузями та сферами господарювання; 

– фондо- і енергоозброєність працівників; 

– організацію трудового процесу, що визначається розстановкою та 

використанням робочої сили безпосередньо на робочих місцях. 

Конвенція Міжнародної організації праці (1988 р.) про сприяння 

зайнятості й захисту від безробіття передбачає, що держави, які до неї 

приєдналися, «всіма відповідними засобами здійснюватимуть політику 

сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості всіма 

відповідними засобами, серед яких соціальне забезпечення. Такі засоби 

повинні містити, серед іншого, служби зайнятості, професійну підготовку та 

професійну орієнтацію» [30, ст. 7]. 

Таким чином, враховуючи сьогоденні вимоги щодо забезпечення 
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високого рівня життя громадян, зайнятість населення повинна відповідати 

критерію ефективності, тобто гарантувати отримання роботи всім бажаючим 

за умов відповідності системи робочих місць професійно-кваліфікаційній 

структурі працездатного населення й досягнення найкращого соціально-

економічного результату. 

Умови використання людської праці та організаційно-правові способи 

виконання праці зумовлюють появу різноманітних форм зайнятості 

населення. Класифікаційними ознаками в даному випадку можуть слугувати: 

– правове регулювання тривалості і режимів праці (робочий день, 

тиждень може бути повним або неповним, режим праці і відпочинку - 

жорстким або гнучким); 

– регулярність трудової діяльності (постійна, тимчасова, сезонна або 

епізодична робота); 

– місце виконання роботи (зайнятість на підприємствах і дистанційна); 

– статус діяльності (основна, вторинна і спеціальна зайнятість); 

– характер діяльності (робота на підприємствах усіх видів, в 

організаціях, установах, виконання державних і громадських обов’язків, 

служба в армії, індивідуальна трудова діяльність); 

– галузь національної економіки (матеріальне виробництво, 

невиробнича сфера, окремі галузі економіки); 

– рівень урбанізації (зайняті в міській або сільській місцевості); 

– професійно-кваліфікаційні ознаки (працівники фізичної праці; 

– працівники ручної фізичної праці, які мають відповідні професії та 

спеціальності; працівники кваліфікованої фізичної праці, які зайняті 

керуванням машинами; працівники розумової праці); 

– статево-вікові ознаки (чоловіки та жінки; молодь, особи середнього 

та похилого віку тощо); 

– форма трудового регулювання (легальна або нелегальна зайнятість). 

Зазначені класифікаційні ознаки використані для розроблення і 

представлення на рисунку 1.1 схеми класифікації форм зайнятості населення. 
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Рис. 1.1 – Класифікація форм зайнятості населення 
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Для надання якісних і кількісних характеристик зайнятості населення 

використовуються такі поняття як робоча сила, зайняті та безробітні, трудові 

ресурси, ринок праці. 

У Резолюції 19 Міжнародної конференції статистиків праці (МКСП) 

поняття «робоча сила» відноситься до поточної пропозиції робочої сили для 

виробництва товарів і послуг в обмін на оплату або прибуток та складається з 

зайнятих і безробітних. Термін «економічно активне населення», який мав 

поширене вживання до 2013 р., цією резолюцією було відмінено. Зайняті 

особи у вказаній Резолюції визначаються як всі особи у працездатному віці, 

які протягом короткого облікового періоду (сім днів або один тиждень) 

здійснювали будь-яку діяльність, пов’язану з виробництвом товарів або 

наданням послуг за плату або прибуток. 

Безробітні визначаються як всі особи працездатного віку, які не були 

зайняті, здійснювали дії у пошуках роботи протягом встановленого 

недавнього періоду і зараз готові приступити до роботи, якщо з’явиться 

можливість працевлаштування [30]. 

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», прийнятого 

Верховною Радою України у 2012 р., до зайнятих належать особи: 

– які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту); 

– непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за 

дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або за особою похилого віку; 

– батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні 

батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства; 

– особа, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, який потребує постійного стороннього догляду, та 

одержує грошову допомогу на догляд за ним відповідно до законодавства 

[46, ст. 4]. 

Принципово новим визначенням у Резолюції 19 МКСП (2013 р.) є 

визначення «потенційної робочої сили» як незайнятих осіб, що виражають 

зацікавленість в даній формі трудової діяльності, проте існуючі умови 
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обмежують їх активні пошуки роботи та/або їх готовність приступити до 

роботи. Також термін «економічно неактивне населення» замінений на 

термін «особи, що не входять до складу робочої сили» [30]. 

Теорія людського капіталу дозволяє пояснити структуру розподілу 

особистих доходів, вікову динаміку заробітчанства, нерівність в оплаті 

чоловічої і жіночої праці, причини міграції тощо. Завдяки цій теорії освітні 

інвестиції почали розглядатися як джерело економічного зростання [75, с. 

39]. Однак виникнення нових категорій не виводить з обігу категорії, що 

були сформульовані раніше (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 – Зміни категоріального апарату у зв’язку з розвитком 

уявлень про роль і місце людини в економічному житті 

Категорія 

Період 

активного 

використання 

в українській 

науці 

Уявлення про роль і 

місце людини в 

економічному житті 

Причини виникнення 

Робоча сила XIX ст. - 

теперішній час 

Людина як носій здібностей 

і рис, які можуть 

продуктивно 

використовуватися в процесі 

праці 

Необхідність визначення 

і врахування 

особистісно-го чинника 

виробництва 

Трудові 

ресурси 

20-і рр. XX ст. - 

теперішній час 

Людина як пасивний об’єкт 

зовнішнього управління, 

планово-облікова одиниця 

Необхідність вимірюван-

ня показників відтво-

рення робочої сили в 

умовах централізованого 

управління і обов’язко-

вості праці 

Трудовий 

потенціал 

70-80-і рр. XX 

ст. - теперішній 

час 

Людина як суб’єкт, який 

характеризується своїми 

потребами і інтересами у 

сфері праці 

Необхідність активізації і 

ефективного використан-

ня можливостей, пов’яза-

них з особистісним 

чинником 

Людський 

чинник 

Кінець 80-х рр. 

XX ст. - 

теперішній час 

Людина - головна рушійна 

сила суспільного виробниц-

тва, чинник підвищення його 

ефективності 

Суспільно-економічні 

умови, необхідність 

підвищення віддачі 

особистісного чинника 

Людський 

капітал 

Початок 90-х 

рр. XX ст. - 

теперішній час 

Людина - об’єкт 

найефектив-ніших вкладень 

і суб’єкт, який перетворює їх 

на продуктивні здібності з 

метою подальшої їх 

реалізації у виробництві 

Науково-технічний 

прогрес, необхідність 

визнання інтегральної 

цінності людини і 

продуктивного характеру 

інвестицій в її економіку  
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Ефективність зайнятості населення забезпечується через ринок праці. 

Визначення поняття «ринок праці» не обмежується поняттями «зайнятість» 

або «безробіття», які мають самостійне значення і характеризують його лише 

частково. 

Ринок праці – це система правових, соціально-трудових, економічних 

та організаційних відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, 

працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх організаціями, 

органами державної влади у сфері задоволення потреби працівників у 

зайнятості, а роботодавців – у найманні працівників відповідно до 

законодавства [46, ст. 1]. 

Характер взаємодії вищезазначених суб’єктів ринку праці, рівень 

розвиту соціально-трудових відносин, ефективність державної політики 

сприяння зайнятості формують у суспільстві певні рівні зайнятості та 

безробіття (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2 – Співвідношення понять «зайнятість» та «ринок праці» 

 

Життєдіяльність суспільства і розвиток особистості як функції 
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зайнятості реалізуються на ринку праці через формулювання, розподіл, 

перерозподіл та використання трудових ресурсів. Як зазначає В.М. Петюх, 

ринок праці - це сфера відтворення робочої сили, особливий, властивий 

розвинутим товарно-грошовим відносинам спосіб її включення в економічну 

систему [42, с. 41]. Саме через зайнятість відбувається включення робочої 

сили в економічну систему. 

Зайнятість на ринку праці визначає розподіл і перерозподіл трудових 

ресурсів відповідно до попиту й пропозиції праці. Завдяки їй здійснюється 

розподіл працюючих за професіями і спеціальностями, соціальним статусом, 

видами робіт, галузями виробництва, за регіонами, а також розподіл на 

найманих працівників, роботодавців і самозайнятих. 

За матеріалами аналітичної доповіді Національного інституту 

стратегічних досліджень «Системні вади ринку праці України та пріоритети 

його реформування» [43] та доповіді Європейського фонду освіти «Ринки 

праці і можливості працевлаштування: тенденції і проблеми у Вірменії, 

Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні» [57] до основних 

характеристик ринку праці й занятості населення в Україні можна віднести: 

 – скорочення виробництва не супроводжується адекватним 

скороченням занятості, внаслідок чого підприємства зберігають надлишкову 

зайнятість. Це фактично гальмує процеси структурної перебудови економіки, 

країна консервує неефективну структуру зайнятості; 

– підтримка чисельності зайнятих на стабільному рівні досягається за 

рахунок зниження тривалості та інтенсивності праці; 

– кризові витрати розповсюджуються на всіх робітників через 

зниження заробітної плати, а не через механізми вивільнення з наступною 

підтримкою безробітних державою; 

– нові типи зайнятості (дистанційна зайнятість, аутсорсинг, лізинг 

персоналу тощо) проникають на ринок праці через неформальний сектор, 

тому реакції основних учасників ринку праці призводять до результатів, які 

мало прогнозовані та неочікувані; 
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– український ринок складається з ізольованих сегментів, які слабко 

пов’язані між собою; при цьому на кожному з них існують серйозні 

невідповідності у попиті та пропозиції на робочу силу; 

– відтворення трудового потенціалу в багатьох випадках 

забезпечується тіньовим сектором економіки, який має траєкторію розвитку, 

що практично некерована; 

– відбувається збільшення розриву між технологічною складністю 

робіт та фактичним рівнем професіоналізму; структура професійної освіти 

деформована на користь частки вищої школи, проте потреба роботодавців у 

фахівцях з вищою професійною освітою нижча за відповідні пропозиції на 

ринку праці. 

Для того щоб змінити «українську модель» на модель, в якій до шоків 

пристосовується зайнятість а не заробітна плата, ринок праці потребує 

потужної інституційної реконструкції, що обумовлює необхідність 

цілеспрямованого потужного державного втручання. 

 

1.2 Сутність механізмів державного регулювання зайнятості 

 

 

Управління є одним з найпоширеніших явищ в природі та суспільстві. 

Сучасна наука накопичила чимало його визначень. Вони різні за змістом, 

проте сутність усіх цих визначень зводиться до трактування «управління» як 

цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт управління. 

Видів управління існує велика кількість, тому для кращого їх розуміння 

та представлення, за ступенем спорідненості і відмінності, прийнято 

типізувати. Виділяють такі два типи управління: перший тип - це управління 

в біологічних системах (біоценозах); другий тип - соціальне управління. 

Управління зайнятістю населення здійснюється з участю людей і є окремим 

видом соціального управління [37]. 

Визначальною функцією управління є регулювання. У найбільш 
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загальному вигляді «регулювання зайнятості населення» можна визначити як 

застосування суб’єктами регулювання методів і засобів впливу на трудові 

ресурси з метою залучення їх до економічної діяльності. Воно є системним 

явищем і має внутрішню структуру. Елементами структури системи 

регулювання зайнятості населення (РЗН) є три підсистеми. Першу 

підсистему утворюють суб’єкти регулювання, другу - механізми 

регулювання, третю - об’єкти регулювання. Кожна з підсистем має свій зміст 

і свою внутрішню структуру й відносно системи регулювання зайнятості 

населення може розглядатися як система нижчого ієрархічного рангу. 

З’ясуємо ці питання для кожної з підсистем. 

Суб’єктну підсистему утворює сукупність органів регулювання та 

організацій. Вони є дуже різноманітні, проте усіх їх можна систематизувати 

за двома ознаками: перша ознака - це рівень регулювання; друга – характер 

функціональних повноважень. 

За першою ознакою можна виділити три рівні суб’єктів РЗН. Перший 

(вищий) рівень – це державні органи, які забезпечують державне 

регулювання зайнятості; другий (середній) рівень – органи муніципального 

управління (в Україні - органи місцевого самоврядування); третій (низовий) 

рівень – спеціалізовані у сфері праці та зайнятості організації (установи, 

фірми), управлінські підрозділи суб’єктів господарювання. 

Суб’єкти першого (вищого) рівня РЗН, порівняно з суб’єктами інших 

двох рівнів, мають більш різноманітну компетенцію. Це дає змогу провести 

групування окремо для них. Тут можна виділити три групи: 

– органи законодавчої влади, що формують правове поле для 

регулювання зайнятості; 

– урядові органи, які на практиці реалізують регуляторні функції 

держави у сфері соціально-трудових відносин; 

– органи прокурорського нагляду та судочинства, що здійснюють 

державний контроль за додержанням законодавства та вирішують спори у 

сфері праці та зайнятості [21]. 
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За другою ознакою – характером функціональних повноважень, – 

суб’єкти регулювання зайнятості можна об’єднати в три групи. Перша група 

– це органи загального РЗН. Такою компетенцією в Україні володіють вищі 

органи державної влади – Глава держави, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України. Вони визначають найважливіші соціально-політичні й 

еколого-економічні цілі та завдання, що знаходять своє втілення в законах, 

указах, постановах, розпорядженнях. Функції загальної компетенції в РЗН 

властиві також Міністерству соціальної політики України, органам 

прокурорського нагляду та судочинства, державним адміністраціям областей, 

районів, органам місцевого самоврядування. 

Друга група суб’єктів регулювання – це організації (установи, фірми) 

різних форм власності й організаційно-правових форм створення, які 

спеціалізуються на наданні послуг у сфері праці та зайнятості. З одного боку, 

вони допомагають державним органам регулювати процеси зайнятості та 

підконтрольні їм, з іншого боку, - надають послуги безробітним та іншим 

категоріям населення. Діяльність таких організацій носить допоміжний, 

обслуговуючий характер, тому їх доцільно називати організаційною 

інфраструктурою державного регулювання зайнятості населення. 

В Україні цю групу суб’єктів РЗН утворюють центри Державної 

служби зайнятості, Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин 

Мінсоцполітики України, Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття, Науково-дослідний 

інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України, 

Інститут підвищення кваліфікації кадрів Державної служби зайнятості 

України, центри професійної підготовки й перепідготовки кадрів, кадрові 

агентства та інші посередники з працевлаштування (рис. 1.3). 

Важливим провідником державної політики зайнятості є біржа праці. 

Згідно з Законом України «Про зайнятість населення» цей інститут 

організаційної інфраструктури державного регулювання в Україні 

називається Державною службою зайнятості. Державна служба зайнятості 
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України була створена у 1990 році. Її обов’язки й права визначені статтею 19 

Закону України «Про зайнятість населення» [46]. 

 

 

Рис. 1.3 – Організаційна структура державного регулювання зайнятості 

населення в Україні 

 

Головними функціями служби зайнятості є: 

– аналіз ринку праці та інформування про його стан; 

– трудове посередництво і сприяння роботодавцям у забезпеченні 

підприємств робочою силою, а громадян в одержанні роботи; 

– регулювання ринку праці, яке здійснюється як через трудове 

посередництво, так і через реалізацію програм профорієнтації, а також 

сприяння зайнятості; 
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– допомога безробітним, яка включає в себе як попередні функції, так і 

матеріальну підтримку на період безробіття; 

– безпосередня участь у реалізації державної політики зайнятості тощо. 

В Україні функціонують державний, обласні, районні та районні у 

містах центри зайнятості [3, с. 118]. 

Третю групу суб’єктів РЗН утворюють суб’єкти господарювання, які 

використовують робочу силу. 

Державне регулювання зайнятості населення – це застосування 

суб’єктами державних владних структур та організаційної інфраструктури 

механізмів впливу на процеси і умови функціонування та відтворення 

робочої сили [7]. 

Отже, об’єктами державного регулювання зайнятості населення є 

соціально-трудові відносини між працівником і роботодавцем, суперечності 

ринку праці, попит і пропозиція робочої сили, безробіття. Взяті у сукупності 

вони (об’єкти) утворюють об’єктивну підсистему РЗН. 

Механізми регулювання є самостійною підсистемою у будь-якій 

системі регулювання. Більш того, саме механізми регулювання об’єднують 

суб’єктну і об’єктну підсистеми в цілісну систему регулювання. 

Формування та функціонування повноцінного ринку праці неможливе 

лише за умов саморегуляції за рахунок дії ринкових механізмів. Регулювання 

ринку праці повинно базуватися на застосуванні сучасних технологій 

контролю та моніторингу поточного стану соціально-економічного розвитку 

територій. Провідна роль у розвинутому суспільстві щодо забезпечення 

єдності регулюючих і саморегулюючих функцій належить державі, яка 

впливає на зайнятість населення через певні інститути і механізми 

регулювання. 

Н. І. Єсінова вважає, що «механізмами регулювання ринку робочої 

сили є сукупність заходів і спеціальних інститутів, за допомогою яких 

держава здійснює свій вплив» [18, с. 171-172]. 

У свою чергу, засоби та інструменти державного регулювання 
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реалізуються через методи державного управління, або інакше – через 

способи державно-управлінського впливу. У науковій літературі визначають 

також прямі методи державного регулювання зайнятості (законодавче 

регулювання умов наймання та використання робочої сили, стимулювання 

створення нових робочих місць, заходи щодо збереження та підвищення 

рівня зайнятості на підприємствах) та непрямі (державна фінансова політика, 

монетарна, фіскальна, виплати різних видів допомоги з безробіття) [32]. 

Є.П. Качан виділяє чотири основні функціональні блоки методів 

державного регулювання ринку праці, які дають змогу охопити набір його 

інструментів та засобів, а саме: 

– нормативно-правові, які визначають правові рамки встановлення 

відповідності між попитом на робочу силу та її пропозицією, збільшення 

місткості ринку праці та зростання рівня зайнятості населення; 

– соціально-економічні, тобто вплив окремих важелів політики оплати 

праці та доходів на обсяги пропозиції робочої сили та її структуру, 

формування механізму трудової мотивації; 

– фінансово-вартісні, які охоплюють широкий спектр важелів (доход і 

прибуток, процентні ставки, цільові економічні фонди, амортизаційні 

відрахування, інвестиції, кредити тощо), які опосередковано впливають на 

ринок праці; 

– організаційно-економічні, які полягають у розширенні спектра 

основних функцій державної служби зайнятості та підвищенні якості послуг, 

які вона надає населенню [26, с. 10-13]. 

Враховуючи результати наукових досліджень зазначених вище авторів 

та авторських колективів, а також власні дослідження, доцільно зробити 

кілька важливих висновків, а саме: 

– засоби державного регулювання на практиці реалізуються через 

методи регулювання; 

– методи регулювання - це способи державного впливу; їхній зміст в 

кінцевому підсумку зводиться до відповідей на питання: як, яким способом 
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можна досягти мети управління, яким чином здійснювати управлінську 

діяльність; 

– сукупність споріднених за змістом методів державного регулювання 

утворює механізм державного регулювання. 

Дотримуючись такої логіки, механізм державного регулювання 

зайнятості населення можна визначити як сукупність способів (методів) 

застосування, засобів (інструментів, важелів) впливу державних органів на 

суспільні відносини у сфері зайнятості населення. Доцільно розрізняти 

правовий, адміністративний, організаційний та економічний механізми 

державного регулювання зайнятості, які, в свою чергу, складаються з 

відповідних методів та засобів впливу (рис. 1.4). 

Правовий механізм державного регулювання зайнятості населення - це 

система всіх державно-правових (юридичних) засобів, за допомогою яких 

держава здійснює владний вплив на суспільні відносини у сфері зайнятості 

населення. Метод правового регулювання – це спосіб впливу держави на 

суспільні відносини, який здійснюється за допомогою юридичних засобів, 

прийомів, їх сполучень [5, с. 70].  

Первинними методами визнаються такі: 1) централізоване, імперативне 

регулювання (метод субординації), за якого регулювання згори донизу 

здійснюється на владно-імперативних засадах; 2) децентралізоване, 

диспозитивне регулювання (метод координації), за якого правове 

регулювання визначається переважно знизу, на його хід і процес впливає 

активність учасників суспільних відносин, що регулюються певною галуззю 

права [8, с. 370-371]. 

Основними правовими засобами державного регулювання зайнятості 

населення в Україні є Конституція та закони України; укази Президента 

України; постанови та інші акти Верховної Ради України, постанови й 

розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти 

центральних органів виконавчої влади України; нормативні акти місцевих 

державних адміністрацій. 
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Рис. 1.4 – Структурно-логічна схема механізмів, методів і засобів державного 

регулювання зайнятості населення 

 

Адміністративний механізм державного регулювання зайнятості 

населення передбачає використання різноманітних за своєю природою 

адміністративних засобів та методів впливу. Адміністративні засоби – це 

стандарти, дозволи, сертифікати, заборони, обмеження, нормативи, правила, 

квоти, ліцензії. Способи практичної реалізації адміністративних засобів 

системи державного регулювання зайнятості утворюють групу 
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адміністративних методів регулювання. Вони ґрунтуються на владі, 

дисципліні, відповідальності та можливості застосування адміністративних 

актів і процедур, які мають обов’язкову силу. До основних таких методів 

належать: встановлення заборон: 1) на використання праці жінок і 

неповнолітніх осіб на небезпечних для їх здоров’я роботах; 2) на примусову 

працю; 3) кадровим агентствам працевлаштовувати кандидатів на робочі 

місця до роботодавця, який протягом року скоротив чисельність працівників; 

запровадження правил роботи для посередників з працевлаштування: 1) облік 

посередників у державному органі; 2) ліцензування діяльності з 

працевлаштування за кордоном; 3) звітність посередників про чисельність 

працевлаштованих осіб; визначення квот на працевлаштування; 

запровадження стандартів навчання, ліцензування і сертифікації навчання 

кадрів. 

Організаційний механізм державного регулювання зайнятості 

населення – це сукупність організаційних елементів, що мають 

організовувати регулювання в інтересах громадян та забезпечувати 

ефективну діяльність державно-управлінської системи. Серед елементів слід 

виділити засоби та методи регулювання. 

Організаційні методи державного регулювання зайнятості 

передбачають: створення державної системи профорієнтації молоді, 

підготовки і перепідготовки кадрів; інформаційне забезпечення регулювання 

зайнятості; розроблення, прийняття і реалізацію державних програм 

сприяння зайнятості та державних програм професійного навчання 

безробітних; встановлення порядку організації охорони праці, укладання 

колективних та індивідуальних трудових договорів (контрактів); надання 

пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності 

відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров’я; 

організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру. 

Державне регулювання зайнятості базується на відповідному 

інформаційному і науковому забезпеченні. Основу формування 
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інформаційного забезпечення процесів регулювання зайнятості складають: 

– державна (адміністративна) статистична звітність; 

– вибіркове обстеження домогосподарств і суб’єктів економічної 

діяльності органами статистики і державною службою зайнятості; 

– результати розрахунково-аналітичної обробки нових або одержаних 

раніше статистичних або експериментальних даних [35, с. 155]. 

Економічний механізм державного регулювання зайнятості - це 

підтримання нормального з погляду ринкової економіки співвідношення між 

попитом та пропозицією робочої сили. Його основу складають економічні 

методи. Економічні методи регулювання – це система прийомів і способів 

прямого і непрямого впливу та його спрямування на суспільно – 

господарський розвиток з дотриманням вимог економічних законів за певних 

товарно-грошових відносин і з використанням відповідних економічних 

засобів задля створення умов, що забезпечують досягнення високих 

економічних результатів [41, с. 72-73].  

За допомогою економічних методів (рис. 1.5) створюються економічні 

умови, що стимулюють прагнення досягати у праці високих результатів. 

До головних економічних засобів державного регулювання зайнятості 

належать: податки, кредит, економічні санкції (штрафи), заробітна плата, 

допомога через безробіття, дотації, інвестиції. 

Визначальними методами прямого економічного впливу держави на 

зайнятість є такі: 

– формування оптимальних нормативів пільгового оподаткування 

підприємств, які створюють додаткові робочі місця; 

– оптимізація заробітної плати працівника з урахуванням ціни 

мінімального споживчого кошика; 

– оптимізація нормативу допомоги через безробіття на рівні 

фізіологічного мінімуму споживання на безробітного та членів його сім’ї; 

– дотації підприємствам, що створюють центри підготовки та 

перепідготовки кадрів на потребу ринку [65]. 
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Рис. 1.5 – Структурно-логічна схема економічних методів державного 

регулювання зайнятості населення 

 

Непряме економічне регулювання зайнятості здійснюється через 

суспільні відносини і інститути, що знаходяться за рамками власне ринку 

праці. Його результат в більшості випадків позначається через певний час, а 

іноді – через багато років [12, с. 58]. 

Таким чином, використання економічних методів регулювання 

зайнятості населення сприяє створенню необхідних умов для задоволення 

потреб громадян у працевлаштуванні та самореалізації, а також сприяє 

скороченню рівня соціально-економічних ризиків. 
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1.3. Міжнародний досвід становлення та розвитку державного 

регулювання зайнятості населення 

 

 

Регулювання занятості населення в Україні в умовах реалізації 

основної зовнішньоекономічної стратегії – інтеграції країни до 

Європейського Союзу – потребує вивчення міжнародного досвіду 

регулювання загальноєвропейського ринку праці, ринків праці США, Японії, 

що дозволить адаптувати національний ринок праці України до кращих 

світових аналогів. 

Слід відмітити, що різні автори мають різний підхід щодо визначення 

моделей регулювання ринку праці. В. Онікієнко наголошує на необхідність 

розглядати інтеграційні процеси на ринку праці при умові побудови 

соціально-орієнтованого ринку праці. Їм виділено наступні типи ринкових 

соціально-економічних моделей: континентальна (німецька), 

англосаксонська, середземноморська, скандинавська [42, с. 56-57]. Сушко 

С.В. добавляє в цей перелік американську та японську моделі [67]. 

На підставі вивчення досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених 

можна виділити три моделі регулювання зайнятості населення: Європейських 

країн та Євросоюзу; США; Японії. 

Ринок праці в країнах Європейського Союзу набуває перетворень у 

зв’язку з глобалізацією світової економіки та зміною структури 

європейського ринку робочої сили. 

Основна мета регулювання європейського ринку праці проголошена на 

Лісабонському Саміті 2000 р. В Лісабоні утвердилася парадигма 

конкурентоспроможності з першочерговою метою перетворення Європи до 

2010 р. в найбільш динамічний в світі, заснований на знаннях, економічний 

простір. На Лісабонському самміті виділено п'ять головних орієнтирів:  

– подовження трудового життя, введення безперервного навчання 

відповідно до завдань економічної реструктуризації;  
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– реформування системи соціального захисту;  

– заохочення соціальної інтеграції;  

– надання батькам свободи у визначенні кількості дітей у сім'ї;  

– розвиток імміграційної політики [71, с. 105].  

Загалом ці орієнтири вимагають:  

– підвищення вкладу соціальної політики в економічне зростання;  

– конкурентоспроможність і соціальну згуртованість;  

– подовження і поліпшення трудового життя;  

– заохочення соціальної інтеграції, здійснення інвестицій у дітей та 

молодь [61, с. 86]. 

Мета Лісабонського самміту полягає в забезпеченні більшої кількості 

кращих робочих місць, більшої соціальної згуртованості і окреслена 

стратегічною метою – досягти до 2010 р. 70 % рівня зайнятості населення, у 

тому числі серед жінок – 60 %. 

Але на сьогодні забезпечити заплановані показники щодо кількості 

робочих місць та рівня зайнятості не вдалося. Найбільш серйозною 

проблемою країн ЄС є рекордне безробіття, що значно посилилося в умовах 

глобальної економічної кризи. Так, рівень безробіття Єврозони (ЕА17) 

складає приблизно 11,7 %, ЕШ7 приблизно 10,7 %. В обох зонах ставки 

збільшилися, порівняно з листопадом 2012 р. Так, ЕА17 – 10,7 %, ЕШ7 – 10,0 

%. Серед держав-членів найнижчі показники безробіття були зареєстровані в 

Австрії (4,3 %), Німеччині та Люксембурзі (обидва 5,3 %) та Нідерланди (5.8 

%) та найвищі в Греції (26,8 % у жовтні 2012) та Іспанії (26,1 %) [38, с.70-73]. 

В країнах Європи діє достатньо ефективний механізм прямого 

регулювання ринку робочої сили. Якщо традиційні заходи кредитно-

грошової і бюджетної політики змінюють попит на робочу силу, то пряме 

регулювання ринку праці впливає, головним чином, на якість робочої сили, 

на структуру її пропозиції. Така діяльність включає розробку і координацію 

заходів регулювання загальнонаціонального і місцевих ринків праці, 

визначення основних напрямів професійно-технічної освіти, надання 
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допомоги кризовим районам і галузям, сприяння розвитку підприємницької 

діяльності, допомога підприємствам з тимчасовими труднощами. Особлива 

увага надається професійній підготовці кадрів, програмі створення робочих 

місць, сприянню найму. Також на спільному європейському рівні чітко 

визначені трудові права робітників. Кожна країна, відповідно до своїх 

власних потреб та економічних можливостей, може встановлювати більш 

розширенні трудові права та соціальні гарантії працівників [33]. 

Регулювання спільного європейського ринку праці не носить 

жорсткого характеру: кожна країна здійснює власні програми зайнятості, на 

рівні ЄС здійснюється їх координація, вироблення загальноєвропейської 

стратегії зайнятості та допомога окремим країнам, що недостатньо 

просуваються на шляху виконання стратегії. 

Спільний ринок праці у Євросоюзі регулюється відповідними угодами і 

передбачає:  

– ліквідацію будь-якої дискримінації працівника на ґрунті 

громадянства в питаннях працевлаштування, зарплати та інших умов роботи 

та найму;  

– право проживати у країні, де оселився громадянин після звільнення 

разом з родиною, яка не втрачає це право і після смерті особи;  

– боротьбу з дискримінацією через релігійні та інші переконання, 

інвалідність, вік чи сексуальну орієнтацію. 

В рамках ЄС робітники та члени їх сімей, що виїжджають на роботу до 

інших європейських країн мають право на:  

– об'єднання періодів для нарахування та отримання виплат, пенсій, 

соціального захисту для себе та своїх дітей;  

– подібне за типом пенсійне право, на яке було зароблено в різних 

державах членах Спільноти, можна об'єднати в одну пенсію, але не більше 

розміру найвищої пенсії, яку отримала б дана особа, якби постійно 

проживала в одній країні;  

– державні службовці та особи, яких до них прирівнюють, отримують 
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загальне пенсійне забезпечення;  

– додаткові пенсійні права осіб, що працюють або мають власний 

бізнес, однаково гарантовані на території всіх країн Спільноти;  

– єдине законодавство для студентів [30]. 

Незважаючи на спільність соціальних вимірів ринку праці, європейські 

країни відрізняються великим різноманіттям в підходах регулювання ринку 

праці. Так, у Франції, Німеччині та деяких країнах Скандинавії діє досить 

жорстке трудове законодавство, строго регулює взаємовідносини між 

роботодавцями і найманими працівниками в питаннях найму, звільнення та 

умов роботи. Активну роль в цьому процесі відіграють професійні спілки. 

Наприклад, у Німеччині профспілки безпосередньо беруть участь в 

управлінні підприємствами: до складу ради директорів компанії входять 

представники профспілкової організації, які мають повноваження щодо 

ухвалення або відхилення конкретних рішень. Система соціального 

страхування є досить розвиненою і забезпечує реалізацію державних гарантій 

щодо громадян, які втратили роботу, пенсіонерів, інвалідів тощо. В цих 

країнах існують розвинені системи професійної підготовки та перепідготовки 

безробітних та зайнятих громадян. 

Країни Північної Європи (Швеція, Фінляндія, Норвегія) 

характеризуються створенням широкої системи соціальної підтримки для 

всіх громадян, що фінансується за рахунок доходів держави, а не 

індивідуальних внесків з метою зменшення нерівності й несправедливості на 

основі рівного доступу до базових соціальних благ. Активна політика 

держави в галузі зайнятості в таких країнах, як Швеція та Норвегія 

направлена на заходи одночасного попередження безробіття та підтримки 

безробітних. Політика зайнятості в цих країнах включає в себе чотири 

основних елементи: 

– обмежувальну фіскальну політику, яка спрямована на підтримку 

менш прибуткових підприємств і стримування прибутку високоприбуткових 

компаній для зниження інфляційної конкуренції між ними в підвищенні 
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заробітної плати; 

– політику солідарності в заробітній платі, яка має на меті досягнення 

рівної оплати за рівну працю незалежно від фінансового положення 

підприємця чи галузевої належності фірми; 

– стимулювання створення нових робочих місць, а також центрів з 

підготовки і перенавчання кадрів; 

– селективну (вибіркову) підтримку в секторах економіки, що мають 

низькі економічні показники, але при цьому забезпечують вирішення 

важливих соціальних завдань [15, с. 83]. 

На відміну від країн континентальної Європи, регулювання ринку 

праці у Великобританії здійснюється з мінімальною участю держави і 

профспілок. Система соціального страхування в цій країні надає широкі 

можливості для підтримки рівня доходів в період безробіття. Велике 

значення надається професійної підготовки кадрів: діють програми для 

молоді, а також програми, які поєднують навчання дорослих безробітних та 

їх часткову зайнятість, при цьому роботодавцям, які надають робочі місця 

для набуття досвіду роботи безробітними, виплачуються субсидії. Щодо 

громадян, які перебувають без роботи тривалий час, здійснюються програми,  

що стимулюють їх вихід на ринок праці (консультування, навчання, 

інформаційна підтримка тощо). Примітно, що Великобританія ще в 1988 р. 

відмовилася від фінансування проектів по створенню нових робочих місць, 

направивши ці кошти на реалізацію активних дій на ринку праці. 

Важливим здобутком країн Євросоюзу є європейська стратегія 

зайнятості, складовими якої є: створення робочих місць, якість роботи, 

продуктивність праці, гідна оплата праці, соціальна безпека, професійні та 

соціальні навички, панєвропейська рухливість для всіх. Кожний з цих 

напрямів має специфіку у кожній країні. 

Для України рекомендуються такі інструменти регулювання ринку 

праці з урахуванням досвіду ЄС та європейських країн [5]: 

– політика створення нових робочих місць. Основними інструментами 
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цієї політики є гранти, повне чи часткове зменшення видатків на 

навчання/перенавчання працівників, безкоштовна допомога в пошуку 

потрібного персоналу, інші пільги з боку як структурних фондів ЄС, так і 

місцевих органів влади; 

– політика заробітної плати. В Україні має місце зарегульованість 

заробітної плати, тоді як у європейських державах питання заробітної плати 

вирішується шляхом колективних переговорів або індивідуально, на рівні 

підприємства. При цьому підтримується необхідна релятивність між 

галузями та професіями, а також допустимий рівень інфляції. Як для деяких 

європейських держав, так і для України, є актуальним перехід від щорічних 

галузевих угод до середньострокових соціальних пактів. 

– політика трудових відносин. У більшості країн ЄС діють національні 

тристоронні органи, роль яких переважно консультативна і дорадча, тільки в 

окремих випадках вони мають повноваження приймати рішення (Латвія, 

Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Чеська Республіка). Корисним є 

досвід Естонії, де крім офіційних сторін (уряд профспілки-роботодавці), до 

категорії учасників соціального діалогу включено добровільні професійні 

спілки, представники громадських організацій, а також інспекцій праці та 

судових органів. На відміну від функцій Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради в Україні, країни Європейського Союзу обрали 

надзвичайно широкі рамки національного соціального діалогу. 

Особливості американської моделі ринку праці зв'язані з 

децентралізацією законодавства про зайнятість і допомогу безробітним, воно 

розробляється й ухвалюється кожним штатом окремо. У разі необхідності 

скорочення обсягу праці або виробництва тривалість робочого часу одного 

працівника не змінюється, а частина працівників може бути звільнена. Про 

звільнення працівників повідомляють не заздалегідь, а перед самим 

звільненням. Колективними договорами охоплена лише чверть усіх 

працівників. Внутрішньофірмової підготовки персоналу майже немає, за 

винятком підготовки специфічних спеціальностей. Пересування працівників 
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відбувається здебільшого через переведення працівника на іншу роботу. Така 

політика фірм веде до високої географічної і професійної мобільності 

працівників, а також до вищого рівня безробіття, ніж в Японії та Швеції. 

Американська модель регулювання зайнятості включає три складові: 1) 

державні підприємства, пов’язані з наймом робочої сили; 2) фінансово-

кредитна політика регулювання попиту на робочу силу, 3) регулювання 

зайнятості за допомогою штатної системи законодавства. Регулюючими 

важелями є здійснення широкомасштабних заходів зі створення нових 

додаткових робочих місць; з перерозподілу трудових навантажень; 

збереження робочих місць [30]. 

Від 2009 р. у США діє програма «План американського відновлення та 

реінвестування», призначена для того, щоб у короткостроковій перспективі 

сприяти боротьбі з безробіттям, а у довгостроковій - забезпечити тривале 

економічне зростання. План полягає в комбінації двох методів: скорочення 

податків і вкладення масштабних бюджетних інвестицій в економіку. 

Загальна вартість цього проекту становить 800-900 млрд дол. США. Завдяки 

цій програмі 380 тис. осіб пройшли перепідготовку. 

Для японської моделі характерна система трудових відносин, яка 

ґрунтується на принципі “довічного найму”, за якої гарантується зайнятість 

працівника на підприємстві аж до досягнення ним віку 55-60 років. Розміри 

заробітної плати працівників і соціальних винагород прямо залежать від 

кількості відпрацьованих років. При цьому протягом усієї трудової 

діяльності працівники періодично підвищують кваліфікацію у відповідних 

внутрішньофірмових службах, і переміщення їх відбувається строго за 

планом. Така політика сприяє вихованню у працівників фірми творчого 

ставлення до виконання своїх обов'язків, підвищенню їхньої відповідальності 

за якість роботи. У разі необхідності скорочення виробництва підприємці 

здебільшого вирішують ці проблеми не шляхом звільнення персоналу, а 

переведенням частини працівників за їхньої згоди на інші підприємства або і 

скороченням тривалості робочого часу на даному підприємстві. 
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Підводячи підсумок вивченню основних напрямів регулювання 

зайнятості населення в зарубіжних країнах, можна виділити такі проблеми, 

які заважають Україні забезпечити стабільне функціонування ринку праці:  

– високий рівень тіньової зайнятості;  

– значна доля економічно неактивного населення працездатного віку;  

– низький рівень зайнятості у співвідношенні до всього населення;  

– відставання якості робочої сили від потреб сучасної економіки;  

– дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили практично за 

всіма групами професій;  

– суттєвий рівень безробіття серед молоді; низький рівень 

підприємницької ініціативи громадян. 

Все зазначене свідчить про необхідність термінового вирішення даних 

проблем з боку держави, пріоритетними напрямами якого мають стати: 

– працевлаштування незайнятого населення і допомога в 

профорієнтації, підготовці та перепідготовці кадрів; 

– сприяння створенню і розвитку гнучкого ринку праці та 

нестандартним формам зайнятості; 

– правове забезпечення трудових відносин; 

– соціальний захист населення, яке має статус безробітних (матеріальна 

допомога, виплата допомоги у зв’язку з безробіттям, страхування від 

безробіття); 

– сучасний підхід до зайнятості у державній політиці; 

– проведення економічної політики в інтересах зайнятості; 

– регулювання безробіття. Цей напрям передбачає здійснення 

комплексу заходів активного і пасивного спрямування, які мають на меті 

збереження у безробітних і незайнятих громадян мотивації до праці та 

сприяють працевлаштуванню. 

Основним напрямом подальших досліджень теоретичних і прикладних 

підходів вдосконалення основ регулювання ринку праці має бути визначення 

й обґрунтування механізмів державного регулювання ринку праці в умовах 
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інтеграції України у світову економіку на законодавчому, нормативно-

правовому, організаційному, фінансовому рівнях. Основні інструменти 

регулювання ринку праці зарубіжних країн з виділенням можливостей 

застосування окремих з них в Україні, представлено в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 – Можливості використання міжнародних інструментів 

регулювання зайнятості населення в Україні 

Інструменти 

регулювання ринку 

праці 

Сфери застосування 

Конвергенція Конвергенція в європейський ринок праці, 

обґрунтування законодавчих, нормативно-правових, 

організаційних, фінансових заходів для подолання 

соціально-економічної кризи на ринку праці 

Державне  

регулювання 

Децентралізація законодавства про працю. Пільги 

роботодавцям з боку органів місцевого само-

врядування щодо створення нових робочих місць 

Професійна 

підготовка 

Гранти з боку держави на навчання, повне чи 

часткове зменшення видатків на навчання 

працівників, безкоштовна допомога в пошуку 

потрібного персоналу 

Трудові права та 

гарантії 

Вирішення питання розміру заробітної плати 

шляхом колективних переговорів або 

індивідуально, на рівні підприємства. Вивчення 

можливостей використання елементів повторного 

(вторинного) найму 

Програми 

зайнятості 

Створення економічних передумов зайнятості за 

рахунок розвитку нових, збереження ефективних 

робочих місць. Поєднання інвестиційної, кредитно-

грошової, податкової, бюджетної політики держави 

з політикою зайнятості 

Соціальний захист Розширення категорій учасників соціального 

діалогу за рахунок добровільних професійних 

спілок, представників громадських організацій, 

інспекцій праці та судових органів. Перехід від 

щорічних галузевих угод до середньострокових 

соціальних пактів. 

 

Слід відмітити, що для України найбільш прийнятними є європейські 

інструменти, хоча окремі складові американської та японської моделей, 

проаналізовані вище, теж можуть бути використані в Україні при умові 
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розробки серйозного дослідження можливостей їх адаптації в умовах 

вітчизняних реалій. 

Дослідивши міжнародний досвід регулювання ринку праці, можна 

стверджувати, що в європейських країнах, США, Японії використовуються 

активні інструменти регулювання зайнятості населення. Досить вагома роль 

належить створенню нових робочих місць, що підтримується податковими 

пільгами, субсидіями та дотаціями.  

Окрім цього в Україні є проблеми, які заважають використанню 

вищенаведених інструментів: високий рівень тіньової зайнятості, значна 

частка економічно неактивного населення працездатного віку, низький рівень 

зайнятості у співвідношенні до всього населення, відставання якості робочої 

сили від потреб сучасної економіки, дисбаланс між попитом і пропозицією 

майже за всіма групами професій, значний рівень безробіття серед молоді, 

низький рівень підприємницької ініціативи громадян. Все зазначене свідчить 

про необхідність термінового вирішення даних проблем з боку держави, 

застосовуючи розглянуті вище міжнародні інструменти. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СТАНУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ  

 

2.1 Правове забезпечення державного регулювання зайнятості 

 

На державному рівні відносини зайнятості регламентуються 

міжнародними договорами, які ратифіковані в Україні, Конституцією і 

Законами України, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів 

(табл.. 2.1). Трудові відносини на галузевому, регіональному та виробничому 

рівнях регламентуються також низкою нормативно-правових актів: 

– Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, об’єднанням 

роботодавців та профспілками; 

– галузевими договорами і угодами; 

– розпорядженнями та інструкціями міністерств і відомств; 

– договорами і угодами регіонального рівня; 

– рішеннями органів місцевого самоврядування; 

– локальними нормативно-правовими актами – розпорядженнями 

директорів підприємств, колективними договорами та угодами на рівні 

підприємств. 

Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, 

керівників підприємств, установ, організацій та фірм поширюються на 

адміністративно-територіальні одиниці і відповідно на трудові колективи. 

Локальними нормативно-правовими актами є: колективний договір; 

трудовий договір (контракт); правила внутрішнього трудового розпорядку; 

положення щодо преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік; 

домовленості щодо графіка відпусток тощо. 

Розглядаючи історичний аспект формування правового забезпечення 

державного регулювання зайнятості в Україні, можна виокремити декілька 

етапів цього процесу, які обумовлені факторами. 
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Таблиця 2.1 – Основні документи правового забезпечення державного 

регулювання зайнятості населення в Україні 

Назва документу 
Дата 

прийняття 
Основні положення 

Кодекс законів 

про працю 

України 

10.12.1971

р. 

Основні трудові права працівників, рівність 

трудових прав громадян України, 

регулювання трудових відносин, сфера 

укладення, зміст, порядок забезпечення 

зайнятості вивільнюваних працівників тощо 

Закон України 

«Про основи соці-

альної захищеності 

інвалідів в 

Україні» 

21.03.1991

р. 

Гарантування інвалідам рівних з усіма 

іншими громадянами можливостей для участі 

в економічній, політичній та соціальній 

сферах життя суспільства тощо  

Закон України 

«Про пенсійне 

забезпечення» 

05.11.1991

р. 

Гарантує всім непрацездатним громадянам 

України право на матеріальне забезпечення за 

рахунок суспільних фондів споживання 

шляхом надання трудових і соціальних пенсій 

Закон України 

«Про охорону 

праці» 

14.10.1992

р. 

Основні положення щодо реалізації 

конституційного права громадян на охорону 

їх життя і здоров’я в процесі трудової 

діяльності тощо 

Закон України 

«Про оплату 

праці» 

24.03.1995

р. 

Визначає економічні, правові та організаційні 

засади оплати праці працівників, які 

перебувають у трудових відносинах 

Конституція 

України 

28.06.1996

р. 

Декларація права на працю і соціальний 

захист громадян, рівних можливостей у 

виборі професій та роду трудової діяльності, 

гарантування права на належні, безпечні й 

здорові умови праці, на заробітну плату тощо 

Закон України 

«Про відпустки» 

15.11.1996

р. 

Встановлює державні гарантії права на 

відпустки, визначає умови, тривалість і 

порядок надання їх працівникам тощо 

Основи законо-

давства України 

про загальнообо-

в’язкове держав-

не соціальне 

страхування 

14.01.1998

р. 

Визначають принципи та загальні правові, 

фінансові та організаційні засади 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування громадян в Україні 

Закон України 

«Про зайнятість 

населення» 

05.07.2012

р. 

Гарантії у сфері зайнятості, основні напрями 

державної політики у сфері зайнятості, 

принципи професійної орієнтації та навчання 

тощо 

 

Перший етап становлення правового механізму державного 
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регулювання занятості (1991-1993 рр.) характеризувався формуванням нових 

суб’єктів соціально-трудових відносин пострадянського періоду, освоєнням 

ними нових соціальних ролей і функцій, «роздержавленням» профспілок та 

появою нових представницьких організаційних структур підприємців. На 

цьому етапі визначилися головні суб’єкти трудових відносин, а саме: наймані 

працівники, роботодавці та держава. 

В цей період спостерігалося становлення моделі соціальної держави та 

запровадження відповідних принципів організації соціально-трудових 

відносин, характерних для соціально-орієнтованої економіки. Державні 

органи почали напрацьовувати нормативно-правову базу регулювання 

занятості в Україні. Було прийнято низку Законів України: «Про 

підприємства» (1991 р.), «Про охорону праці» (1992 р.), «Про колективні 

договори та угоди» (1993 р.). 

В розрізі правового забезпечення державного регулювання зайнятості 

населення важлива роль надається законодавчому регулюванню соціально-

трудових відносин між працівником і працедавцем, які можуть приймати 

форму колективних договорів або ж індивідуальних трудових контрактів. 

Поняття «колективні договори» вперше було використане Беатрисою 

та Сіднеєм Уеббами у 1981 р. в роботі «Кооперативний рух у 

Великобританії» [1, с. 4]. Введення колективно-договірного регулювання у 

сферу соціально-трудових відносин пов’язане з теоретичними розробками 

сутності суспільного договору, його правового забезпечення. Суспільний 

договір розглядався як умова узгодження інтересів різних соціально- 

економічних груп, як правова форма легітимності державної влади. Із часом 

суспільний поділ праці призвів до його інституціоналізації. 

Колективний договір можна розглядати як соціальний інститут та як 

локальний нормативно-правовий акт. Як соціальний інститут колективний 

договір є інституціоналізованою системою норм, ролей і дій суб’єктів 

соціально-трудових відносин. Колективний договір як інститут трудового 

права є сукупністю правових норм, які визначають процедуру розробки, 
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укладання та виконання трудового договору. Як локальний нормативно-

правовий акт колективний договір розглядається в рамках нормативно-

правового регулювання соціально-трудових відносин [40, с. 7]. 

В Україні колективний договір є засобом фіксації заробітної плати та 

інших умов найму, регулювання відносин між роботодавцем та трудовим 

колективом. Зміст колективного договору залежить від політики Уряду та 

законодавчого забезпечення. Дослідження Центру соціальних експертиз і 

прогнозів НАН України показало, що використання колективно-договірного 

регулювання визначається такими чинниками: формою власності 

підприємства (на державних підприємствах колективні договори 

укладаються частіше), небажанням роботодавця зв’язувати себе додатковими 

зобов’язаннями перед найманим працівником, невірою працівників у 

можливість за допомогою колективного договору поліпшити своє становище, 

пасивністю представницьких організацій. 

Для інституціоналізації процесів колективно-договірного регулювання 

соціально-трудових відносин необхідно забезпечити стабілізацію соціально-

трудових відносин; гарантії з боку держави (соціального захисту працюючих, 

контролю за виконанням трудового законодавства з боку роботодавців); 

самостійність та незалежність соціальних суб’єктів трудових відносин, їхню 

організаційну оформленість (наявність профспілок і асоціацій, союзів 

промисловців та підприємців); соціальну зрілість суб’єктів соціально- 

трудових відносин, усвідомлення ними своїх соціально-економічних 

інтересів; формування соціальної відповідальності як у роботодавця, так і в 

найманих працівників; поширення практики надання найманим працівникам 

повноважень з управління підприємствами, організаціями. 

Дослідження показали низький рівень поінформованості працівників 

про укладання колективних договорів на їхніх підприємствах. Частіше за все 

цю інформацію отримують на зборах трудового колективу і профспілкових 

зборах (вказали відповідно 40,2 та 36,7% респондентів). Інші ж форми 

інформування практично не використовуються (дошка оголошень - 15,4%, 
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багатотиражні газети, бюлетені тощо – 1,6%), внаслідок чого працівники 

часто бувають не ознайомлені зі змістом колективного договору [19]. 

Соціологічні дослідження, проведені в рамках Проекту технічного 

співробітництва МОП «Україна: сприяння реалізації основних принципів та 

прав у сфері праці», свідчать про низький рівень обізнаності найманих 

працівників з колективними договорами і угодами, порядком розв’язання 

колективних трудових спорів [43]. Недостатньо врегульованим є 

взаємозв’язок колективних договорів різного рівня. Норма Закону України 

«Про колективні договори і угоди» [47, ст. 5] стосовно того, що положення 

колективних договорів, які приймаються на рівні підприємства, мають 

обов’язково відповідати нормам галузевих та регіональних угод, на практиці 

не виконується. Лише 4,2% респонденів згаданого дослідження відзначили, 

що ці вимоги повністю враховуються [40]. 

Кодексом законів про працю України передбачено як усну, так і 

письмову форму укладання трудового договору [27]. Однак у Кодексі є 

суперечність: з одного боку, визначається, що трудовий договір укладається, 

як правило, у письмовій формі; з іншого – вказуються випадки, коли 

дотримуватись письмової форми не обов’язково. Формулювання «як 

правило» означає, що переважна більшість трудових договорів укладається в 

усній формі. Тому, за логікою речей, повинні бути вказані випадки, коли 

письмова форма договору не є обов’язковою, а не навпаки. 

Укладання трудового договору на українських підприємствах 

оформлюється наказом або розпорядженням роботодавця (або 

уповноваженою ним особою) про зарахування працівника на роботу. Однак, 

трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ або розпорядження 

не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи. Таким 

чином, за умови усного договору між роботодавцем і найманим працівником 

за відсутності відповідного локального нормативно-правового акту доказ 

наявності трудових відносин для працівника значно ускладнюється. 

Результати опитування, проведеного Центром соціальних експертиз, 
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свідчать про часте порушення вимог трудового законодавства, пов’язаних з 

оформленням трудових відносин. По-перше, на кожному п’ятому 

підприємстві угоди про прийом на роботу здійснюються в усній формі. По-

друге, на кожному третьому підприємстві використовується безконтрактний 

найом, який оформляється наказом про зарахування, що не має юридичної 

сили, а є лише основою для оформлення внутрішньої бухгалтерської 

документації [55, с. 81]. Юридична неоформленість трудових відносин в 

Україні фіксується більше, ніж на половині підприємств. А це означає, що не 

всі постійні працівники підприємств захищені у правовому відношенні. 

Постійні працівники, які зайняті неповний робочий день, найчастіше 

оформляються за тимчасовими трудовими угодами і трудовими контрактами 

строком до одного року (приблизно третина працюючих), а кожен четвертий 

не повністю зайнятий на підприємстві працює тільки на основі усної 

домовленості з роботодавцем. Тимчасові працівники набагато частіше, ніж 

постійні (приблизно 50% з них), укладають трудові угоди, а також тимчасові 

трудові договори строком до одного року, тобто вони вимушені сподіватися 

тільки на слово хазяїна [55, с. 85]. При цьому між формою укладання 

договору та статусом працівника немає прямого зв’язку. 

Таким чином, практика індивідуального регулювання трудових 

відносин, яка закріплена законодавством, ще не набула 

загальнообов’язкового характеру. Крім того, індивідуальним договірним 

регулюванням охоплені далеко не всі працівники, оскільки відносини між 

суб’єктами формуються на міжособистісній, неформальній основі. Доволі 

поширеною є практика «подвійної гри»: з працівниками підписується 

трудовий контракт, в якому зазначається тільки мінімально необхідний 

перелік взаємних зобов’язань, а всі інші умови обумовлюються в усній формі 

[58, с. 21]. 

З одного боку, така практика вигідна роботодавцям, оскільки збільшує 

можливість маневрування робочою силою з метою зниження її вартості, а з 

іншого - вона робить найманих працівників заручниками непередбачуваних 
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обставин, тим самим знижуючи можливість звернення за правовою 

допомогою. Держава не може захистити трудові права працівників, якщо 

вони не зафіксовані в письмовій формі. 

Не дивлячись на проведені зміни, КЗпП України не можна вважати 

актуальним. Відповідність Кодексу реаліям нашого часу сумнівна не тому, 

що його прийнято в 1971 році, а тому, що розроблявся КЗпП на підставі 

цінностей і задач Комуністичної партії СРСР, тобто в період панування 

адміністративно-командної економіки. 

1 березня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про 

зайнятість населення» [5], який сприяє повній, продуктивній і вільно обраній 

громадянами зайнятості, гарантує їм право на зайнятість, передбачає 

компенсацію в разі втрати роботи. 

Законом України «Про пенсійне забезпечення» [51] всім 

непрацездатним громадянам гарантується право на матеріальне забезпечення 

за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і 

соціальних пенсій. Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалася 

суспільно-корисна праця як джерело зростання добробуту народу і кожної 

людини, гарантує соціальну захищеність пенсіонерів. 

Протягом першого етапу становлення в Україні правового механізму 

державного регулювання занятості було прийнято низку Законів, що 

гарантують соціальний захист так званих «незахищених» верст населення: 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», Закон України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні» [49]. 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» [49] гарантує інвалідам рівні з усіма іншими громадянами 

можливості для участі в економічній, політичній та соціальній сферах життя 

суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам 

вести повноцінний спосіб життя відповідно до індивідуальних здібностей та 
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інтересів. 

Закон України «Про охорону праці» [50] визначає основні положення 

щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і 

здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних 

державних органів відносини між власником підприємства або 

уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони 

праці в Україні [25]. 

Наступний етап становлення правового механізму державного 

регулювання занятості в Україні (1994-1999 рр.) характеризувався освоєнням 

суб’єктами трудових відносин нових способів соціальної взаємодії на основі 

демократичних принципів міжнародних трудових норм та національного 

законодавства. Загострилась боротьба між профспілками за користування 

фондом соціального страхування та за майно, яке їм дісталося у спадок від 

радянської системи. 

Правове забезпечення є одним з основних напрямів державного 

регулювання зайнятості, а головним державним документом правового 

забезпечення є Конституція України. У Конституції України викладені права 

на працю і соціальний захист громадян України та іноземців, які проживають 

в Україні. Цьому присвячений розділ ІІ Конституції України «Права, свободи 

та обов’язки людини і громадянина» [31]. 

У Конституції України задекларовано, що пріоритетним соціальним 

правом громадян є право на працю. В Конституції, з метою упередження 

неоднозначного тлумачення цього права, стверджується, що кожний має 

право на працю, яке включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. Гарантуючи це 

право, держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 

працю, дає рівні можливості у виборі професій та роду трудової діяльності, 

реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб [31, ст. 43]. 
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Право на соціальний захист громадян у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом, міститься у ст. 46 Основного Закону. В Конституції 

України зазначається, що це право гарантується загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, 

підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел 

соціального забезпечення. 

На другому етапі було також ратифіковано конвенцію Міжнародної 

організації праці «Про тристоронні консультації» (1994 р.), прийнято закони 

України «Про оплату праці» (1995 р.), «Про відпустки» (1996 р.), «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998 р.), 

«Основи законодавства України про загальнообов’язкове соціальне 

страхування» (1998 р.), «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» 

(1999 р.). 

Закон України від 24 березня 1995 р. «Про оплату праці» [48] визначив 

економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які 

перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та 

господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного й 

договірного регулювання оплати праці. Закон спрямований на забезпечення 

відповідальності та стимулюючої функції заробітної плати. 

15 листопада 1996 р. прийнятий Закон України «Про відпустки» [44]. 

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування затверджені 14 січня 1998 р. [45]. З березня 1998 р. законодавчо 

вирішено питання про порядок розгляду в Україні колективних трудових 

спорів (конфліктів) [52]. 

Третій етап становлення правового механізму державного регулювання 

занятості (з 2000 р. до теперішнього часу) характеризується усвідомленням 

суб’єктами трудових відносин необхідності взаємодії на основі трипартизму. 
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Однак реалізації цього принципу взаємодії заважають невідпрацьованість 

законодавчого забезпечення, відсутність транспарентності у фінансуванні 

державою соціальних програм, використання адміністративно-командних 

методів управління тощо [58]. 

13 червня 2012 р. Верховною Радою України прийнято нову редакцію 

Закону України «Про зайнятість населення» [46], яка, на думку фахівців, 

сприятиме вирішенню складних проблем сфери зайнятості і ринку праці. В 

документі є позитивні нововведення - усунення дискримінації за віковою 

ознакою при працевлаштуванні, можливості для поліпшення професійних 

навичок молоді та працівників старшого віку, тощо, але не обійшлося без 

підводних каменів. 

Законом повністю реформується ринок працевлаштування, практично 

коригується модель відносин гравців. Відповідно до Закону, посередники в 

цій сфері не можуть отримувати оплату за послуги з підбору персоналу від 

кандидатів. Такі послуги повинні оплачуватися винятково роботодавцем, 

якому агентство їх надало. Раніше в Україні існувало два види «допомоги» в 

пошуку роботи. Перша - кадрові агентства, які займалися пошуком робочого 

місця за плату претендента, друга – рекрутингові компанії, з якими 

розраховувались роботодавці. Звичайно, оплачувані кандидатами агентства 

далеко не всі недобросовісні, але нові механізми ліквідують і цілком 

«прозорі» контори [46]. 

Ще одним нововведенням є зміна підпорядкування Фонду страхування 

на випадок безробіття. На сьогодні Фонд є солідарним органом, його 

керівництво здійснюють роботодавці, держава і власне застраховані особи - 

по 15 представників. Наразі ж запропоновано зменшити кількість 

представників до п’яти, а до того ж фактично підпорядкувати Фонд міністру 

соціальної політики. Під час розгляду законопроекту у другому читанні 

депутати Верховної Ради України відхилили низку поправок, 

запропонованих робочою групою за участю профспілкових організацій. 

Зміни в закон, які були внесені при голосуванні, по суті, перетворюють Фонд 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування на «департамент 

при Кабінеті міністрів України» [21]. 

Підсумовуючи вищесказане, можна погодитись з думкою авторів праці 

[43], що неефективність правового забезпечення державного регулювання 

зайнятості населення в Україні полягає у такому: 

– застарілі норми трудового законодавства, значна кількість 

підзаконних нормативних актів, які подекуди суперечать законам України; 

– слабка система правозастосування (необов’язковість чи селективність 

виконання законодавства). В умовах існування достатньо жорсткого 

законодавства про захист праці, механізми контролю за його виконанням 

досить слабкі; 

– інституційна суть української моделі полягає в тісному поєднанні 

жорстких правил, зафіксованих в законодавстві, з масовою практикою 

неформальних домовленостей, які дозволяють обходити законодавчі норми. 

Гнучкість української моделі ринку праці забезпечується не гнучкістю 

правил, а можливостями уникати виконання законів. Зростає кількість 

випадків незаконних звільнень працівників, зберігається практика 

несвоєчасної виплати заробітної плати, значна кількість працівників працює 

в режимі неповного використання робочого часу. На багатьох підприємствах, 

особливо недержавної форми власності, мають місце значні зловживання та 

порушення трудового законодавства при оформленні трудових відносин; 

– користуючись неефективністю механізмів правозастосування, 

роботодавці також знаходять чимало неформальних, або напівформальних 

засобів щодо мінімізації витрат на найом робочої сили, зокрема: 

– більш жорсткі умови зайнятості для надлишкових працівників, що 

призводить до їх вимушеного «добровільного» звільнення; 

– зниження оплати працівників нижче альтернативної величини на 

ринку праці, що підштовхує їх до добровільного звільнення; 

– впровадження практики строкових трудових договорів, що 

забезпечує скорочення чисельності персоналу з мінімальними витратами; 
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– існування неформальної зайнятості, стосовно якої практично не діє, 

або суттєво обмежується сфера діяльності законодавства про захист 

зайнятості. 

 

2.2 Результативність функціонування механізмів державного 

регулювання зайнятості на національному ринку праці 

 

За підсумками 2019 р. на ринку праці України спостерігалися позитивні 

тенденції щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття.  

За даними Державної служби статистики України [59], кількість 

зайнятого населення у віці 15 років і старше в 2019 р. становила 16,6 млн 

осіб, а рівень зайнятості – 51,4%. Кількість зайнятого населення у віці 15-70 

років у 2019 р. у порівнянні з 2018 р., зросла на 202 тис. осіб та становила 

16,5 млн осіб. 

За віковими групами: майже половину зайнятих громадян становлять 

особи віком 40-59 років, 30% – особи у віці від 30 до 39 років, кожний п’ятий 

у віці від 15 до 29 років. 

За професійними групами: 41% зайнятих становили керівники, 

службовці, професіонали та фахівці, 18% – особи, що займали робочі місця, 

які належать до класу найпростіших професій, 17% – працівники сфери 

торгівлі та послуг, 13% – кваліфіковані робітники з інструментом та 

сільського господарства, 11% – робітники з обслуговування та машин.  

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років зріс з 56,8% до 57,9%. 

Зростання рівня зайнятості відбулося в усіх регіонах, найбільш суттєво у 

Полтавській (з 54,6% до 56,1%), Сумській (з 57,2% до 58,7%), Херсонській (з 

56,8% до 58,3%), Чернігівській (з 56,8% до 58,3%), та Луганській (з 56,6% до 

58,4%) областях (табл. 2.2).  

Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві (63,0%), 

Харківській (62,2%), Дніпропетровській (59,5%), Київській (59,3%) та 

Миколаївській (58,9%) областях, а найнижчий – у Волинській (50,2%) та 
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Донецькій (50,9%) областях. 

 

Таблиця 2.2 – Зайнятість населення у віці 15-70 років за 2018-2019 рр. 

за регіонами  

Регіони 

Зайняті  Рівень зайнятості 

2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р.  

(тис. осіб) (відсотки) 

Україна 16283,2 16485,6 56,8 57,9 

Вінницька 652,8 659,6 56,8 57,9 

Волинська 369,3 374,7 49,3 50,2 

Дніпропетровська 1404,9 1415,0 58,7 59,5 

Донецька 739,8 746,1 49,9 50,9 

Житомирська 504,7 510,9 56,2 57,3 

Закарпатська 502,7 508,0 54,6 55,3 

Запорізька 732,5 738,8 56,8 57,8 

Івано-Франківська 555,5 566,3 54,6 55,8 

Київська  759,5 770,8 58,8 59,3 

Кіровоградська 380,5 384,6 54,5 55,6 

Луганська 296,8 301,6 56,6 58,4 

Львівська 1053,6 1068,5 56,4 57,5 

Миколаївська 496,5 498,4 58,1 58,9 

Одеська 993,6 1013,1 56,7 57,9 

Полтавська 575,2 585,5 54,6 56,1 

Рівненська 472,3 481,6 56,6 57,9 

Сумська 475,0 482,6 57,2 58,7 

Тернопільська 405,3 414,3 52,0 53,4 

Харківська 1260,0 1264,8 61,5 62,2 

Херсонська 443,0 450,6 56,8 58,3 

Хмельницька 519,0 525,2 55,5 56,6 

Черкаська 519,8 526,0 57,4 58,7 

Чернівецька 384,1 391,7 57,4 58,6 

Чернігівська 426,1 431,1 56,8 58,3 

м. Київ 1360,7 1375,8 62,3 63,0 

 

Кількість зайнятих громадян у віці 15-70 років у неформальному 

секторі економіки у 2019 р. скоротилася на 94 тис. осіб та становила 3,5 млн 

осіб. Питома вага зайнятих у неформальному секторі, серед усього зайнятого 

населення, зменшилася з 21,8% до 21,0%.  

Серед видів економічної діяльності найбільш поширеною неформальна 
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зайнятість була у сільському, лісовому та рибному господарствах (42%), в 

оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (18%), а 

також у будівництві (16%) (рис. 2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура зайнятого населення у неформальному секторі (за 

видами економічної діяльності) 

 

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15 

років і старше у 2019 р. становила 1,5 млн осіб, а рівень безробіття – 8,4%. 

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років у 

2019 р., у порівнянні з 2018 р., скоротилася на 72 тис. осіб та становила 1,5 

млн осіб. За віковими групами: серед безробітних 26% становили особи 

віком від 15 до 29 років, 27% – особи у віці від 30 до 39 років, 26% – у віці 

від 40 до 49 років, 21% - у віці понад 50 років. 

За причинами незайнятості: серед безробітних частка осіб, які 

звільнилися за власним бажанням та за угодою сторін, становила 41%, 

вивільнених з економічних причин – 20%, частка безробітних, у яких робота 

мала сезонний характер – 11%, після закінчення строку контракту – 9%, 

частка осіб, які не змогли знайти роботу після закінчення навчальних 

закладів – 9% (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Структура безробітного населення за причинами незайнятості 

 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років 

скоротився з 8,9% до 8,5% робочої сили. Скорочення рівня безробіття 

відбулося в усіх регіонах.  

Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Харківській (5,0%), 

Київській (5,9%), Одеській (6,1) областях та місті Києві (6,1%), а найвищий – 

у Луганській (14,2%), Донецькій (13,7%), Волинській (11,7%) та 

Кіровоградській (11,2%), Полтавській (11,1%) областях (табл. 2.3). 

Протягом 2019 р. роботодавцями було подано інформацію про 

заплановане масове вивільнення 110 тис. працівників, що на 25% менше, ніж 

у 2018 р. (рис. 2.3).  

Із загальної кількості попереджених про масове вивільнення 31% 

становили працівники охорони здоров'я та надання соціальної допомоги; 27% 

– працівники державного управління й оборони, обов'язкового соціального 

страхування. 
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Таблиця 2.3 – Безробіття населення у віці 15-70 років за 2018-2019 рр. 

за регіонами 

Регіони 

Безробітні Рівень безробіття 

2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 

(тис. осіб) (відсотки) 

Україна 1600,4 1528,4 8,9 8,5 

Вінницька 75,2 71,3 10,3 9,8 

Волинська 51,2 49,6 12,2 11,7 

Дніпропетровська 121,8 118,2 8,0 7,7 

Донецька 121,8 118,7 14,1 13,7 

Житомирська 59,5 55,8 10,5 9,8 

Закарпатська 53,5 50,6 9,6 9,1 

Запорізька 80,0 77,7 9,8 9,5 

Івано-Франківська 49,4 46,3 8,2 7,6 

Київська  50,0 48,5 6,2 5,9 

Кіровоградська 51,1 48,5 11,8 11,2 

Луганська 54,2 49,9 15,4 14,2 

Львівська 80,4 78,1 7,1 6,8 

Миколаївська 54,9 53,4 10,0 9,7 

Одеська 71,7 65,9 6,7 6,1 

Полтавська 76,2 73,4 11,7 11,1 

Рівненська 49,7 45,4 9,5 8,6 

Сумська 44,7 42,0 8,6 8,0 

Тернопільська 50,2 47,9 11,0 10,4 

Харківська 68,0 66,7 5,1 5,0 

Херсонська 53,7 51,7 10,8 10,3 

Хмельницька 51,5 49,9 9,0 8,7 

Черкаська 52,6 48,7 9,2 8,5 

Чернівецька 31,4 30,4 7,6 7,2 

Чернігівська 52,3 50,6 10,9 10,5 

м. Київ 95,4 89,2 6,6 6,1 

 

У 2019 р. кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами 

зайнятості, збільшилася на 3% та становила 174 тисячі. Зростання відбулося 

майже в усіх регіонах. Кількість вакансій у базі даних державної служби 

зайнятості, у порівнянні з 2018 р., збільшилася на 6% до 928 тис. одиниць. 

Зростання кількості вакансій відбулося майже в усіх регіонах. 
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Рисунок 2.3 – Структура кількості осіб, яких роботодавці попередили про 

масове звільнення у 2019 р. (за видами економічної діяльності) 

 

Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби 

зайнятості зросла на 3% та становила 642 тис. осіб, зокрема, 53% були 

працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 – Показники діяльності Державної служби зайнятості. 

Показник 2018 р. 2019 р. 

Зміна значення 

% 
+ (-), 

тис. осіб 

1. Мали статус безробітного, тис. 

осіб 
840,4 799,1 95,1 -41,3 

1.1. з них зареєстровано з початку 

року 
486,0 457,4 94,1 -28,6 

2. Всього отримали роботу (у т.ч. 

до набуття статусу безробітного), 

тис. осіб 

625,7 642,4 102,7 16,7 

2.1. Працевлаштовано до набуття 

статусу, тис. осіб 
312,9 339,6 108,5 26,7 

2.2. Питома вага працевлаштова-

них до набуття статусу 

безробітного, % 

50,0 52,9 + 2,9 в.п. 
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2.3. Працевлаштовано безробітних 

за направленням служби 

зайнятості 

289,8 278,0 95,9 -11,8 

2.3.1. Шляхом одноразової 

виплати допомоги по безробіттю, 

тис. осіб 

1,4 1,8 128,6 0,4 

2.3.2. Працевлаштовано з 

компенсацією витрат робото-

давцю єдиного внеску, тис. осіб 

10,4 10,0 96,2 -0,4 

3. Проходили професійне 

навчання безробітні, тис. осіб 
123,7 121,2 98,0 -2,5 

3.1. з них в ЦПТО, тис. осіб 43,0 48,3 112,3 5,3 

4. Отримали ваучер на навчання, 

осіб 
863 1 065 123,4 202 

5. Брали участь у громадських та 

інших роботах тимчасового 

характеру, тис. осіб 

175,1 166,4 95,0 -8,7 

6. Кількість осіб, охоплених 

профорієнтаційними послугами, 

тис. осіб 

2 547,1 2 590,8 101,7 43,7 

7. Отримували допомогу по 

безробіттю, тис. осіб 
654,1 640,6 97,9 -13,5 

8. Кількість роботодавців, які 

надали інформацію про вакансії,  

тис. одиниць 

168,5 174,0 103,3 5,5 

9. Кількість вакансій, тис. 

одиниць 
879,6 927,7 105,5 48,1 

9.1. з них зареєстровано з початку 

року 
829,3 869,3 104,8 40,0 

 

З числа колишніх безробітних 32% знайшли роботу у сільському, 

лісовому та рибному господарстві; 16% – у переробній промисловості; 15% – 

в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті. 

Кількість безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця з 

компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування становила 10,0  тис. 

осіб (3,6 тис. осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 

6,4 тис. осіб, які працевлаштовані суб’єктами малого підприємства в 

пріоритетних видах економічної діяльності). 
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Кількість безробітних, які отримали одноразову виплату допомоги по 

безробіттю та започаткували власну справу, зросла на 29% та становила 1,8 

тис. осіб.  

За сприяння державної служби зайнятості забезпечено тимчасову 

зайнятість 166 тис. громадян (61 тис. осіб взяли участь у громадських 

роботах та 105 тис. осіб в інших роботах тимчасового характеру). Найбільш 

поширені види громадських робіт: допомога сім’ям учасників АТО, супровід 

інвалідів по зору, роботи на об’єктах соціальної сфери, відбудова історичних 

пам’яток тощо.  

У січні-вересні 2019 р. 678 тис. осіб, які шукають роботу, пройшли 

первинне профілювання, з них 415 тис. безробітних пройшли поглиблене 

профілювання. Станом на 1 жовтня 2019 р., соціальний супровід після 

працевлаштування за підходом кейс – менеджменту здійснювався для 1,4 

тис. осіб. 

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів 

роботи вимогам роботодавців, у січні-вересні 2019 р. за сприяння державної 

служби зайнятості 121 тис. безробітних проходили професійне навчання. 

Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-

технічної освіти державної служби зайнятості, зросла на 12% та становила 48 

тис. осіб. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є: 

перукар, кухар, тракторист-машиніст, електрогазозварник, продавець, 

манікюрник, швачка, водій автотранспортних засобів, адміністратор. 

Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами у січні-

вересні 2019 р. становила 2,6 млн осіб, з яких 760 тис. осіб мали статус 

зареєстрованого безробітного, майже 1,1 млн осіб, що навчаються у 

навчальних закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх шкіл 

становили 984 тис. осіб. Ваучер на навчання та підвищення кваліфікації у 

січні-вересні 2019 року отримали 1 065 осіб (у січні-вересні 2018 року – 863 

особи). 

В умовах децентралізації надзвичайно важливим є продовження 
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активної співпраці з об’єднаними територіальними громадами (ОТГ). 

У січні-вересні 2019 р. послуги державної служби зайнятості 

інформаційно-консультаційного змісту отримали 173 тис. мешканців 

об’єднаних територіальних громад. 

Завдяки оперативному працевлаштуванню, кількість безробітних 

станом на 1 жовтня 2019 р., у порівнянні з відповідною датою 2018 р., 

скоротилася на 7% та становила 268 тис. осіб (таблиця 2.5).  

 

Таблиця 2.5 – Показники діяльності Державної служби зайнятості 

станом на 1 жовтня 2018-2019 рр. 

Показник 
На 

01.10.2018 

На 

01.10.2019 

Зміна значення 

% 
+(-),  

тис. осіб 

1. Мали статус безробітного, тис. 

осіб 
287,1 268,2 93,4 -18,9 

2. Отримували допомогу по 

безробіттю, тис. осіб 
223,1 216,9 97,2 -6,2 

3. Середній розмір допомоги по 

безробіттю, у вересні, грн. 
2 510 3 221 128,3 + 711 грн. 

4. Кількість вакансій по формі 3-

ПН, тис. одиниць 
97,0 100,9 104,0 3,9 

5. Інформація про вакансії, 

отримані з інших джерел,  тис. 

одиниць 

х 29,8 х х 

6. Середній розмір заробітної 

плати у вакансіях, грн. 
5 455 6 601 121,0 + 1 146 грн. 

7. Кількість безробітних на одну 

вакансію, особи 
3 3 без змін 

 

Станом на 1 жовтня 2019 р. допомогу по безробіттю отримували 217 

тис. осіб, що на 6 тис. менше, ніж на 1 жовтня 2018 р.  

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 жовтня 2019 року. 

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки 

становили – 113 тис. осіб (або 42%), жінки – 155 тис. осіб (або 58%).  

За віковими групами: 30% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 

років; 28% – у віці від 35 до 45 років; 42% – у віці понад 45 років (рис. 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Розподіл зареєстрованих безробітних за віковими групами (на 

01.10. 2019 р.) 

 

За освітою: 49% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 34% – 

професійно-технічну, 17% – загальну середню освіту (рисунок 2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Розподіл зареєстрованих безробітних за освітою (на 01.10. 2019 

р.) 

 

За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 

21% раніше були зайняті у державному управлінні, обороні, обов’язковому 
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соціальному страхуванні; 17% – у сфері торгівлі; 14% – у переробній 

промисловості; 11% - у сільському, лісовому та рибному господарстві. 

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних 

переважають робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та 

машин (18%); службовці, керівники (16%); працівники сфери торгівлі та 

послуг (15%) та представники найпростіших професій (13%). 

На 1 жовтня 2019 р. кількість вакансій, заявлених роботодавцями до 

державної служби зайнятості, у порівнянні з 1 жовтня 2018 р., зросла на 4% 

та становила 101 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості 

містилася інформація про 30 тис. пропозицій роботи, отриманих з інших 

джерел. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6,6 тис. грн., 

що на 1,1 тис. грн. (21%) більше, ніж на 1 жовтня 2018 р. 

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на 

підприємствах переробної промисловості (21%), у сфері торгівлі (13%), на 

транспорті (10%), в освіті (9%).  

За професійними групами, найбільший попит роботодавців 

спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (23%), на 

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (21%). 

Державна служба зайнятості впроваджує електронні сервіси з 

використанням інтернет-технологій щодо надання соціальних послуг 

громадянам та роботодавцям. У січні-вересні 2019 р. кількість користувачів 

сайту державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua становила 1,5 млн осіб. 

Станом на 1 жовтня 2019 р. створено 170 тис. електронних кабінетів 

роботодавців та 202 тис. електронних кабінетів шукачів роботи. 

 

2.3. Аналіз системи прогнозування та збалансування попиту і 

пропозиції на ринку праці України 

 

Одним із найважливіших заходів з реалізації Стратегії є збалансування 

попиту та пропозиції на ринку праці, тобто скорочення розриву між попитом 
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та пропозицією, збільшення зайнятості працездатного населення і зниження 

браку кадрів. Зазначений процес потребує достовірної інформації про ринок 

праці, що може бути отримана в результаті моніторингу та прогнозування 

попиту та пропозиції на ринку праці, а також забезпечення ефективної 

політики та заходів щодо скорочення дисбалансу ринку праці, що засновані 

на отриманій інформації. Тобто, збалансування охоплює різні механізми, 

інструменти і стратегії, які є в країні та її регіонах або галузях з метою 

поліпшення координації попиту та пропозиції - починаючи від системи 

професійної освіти і навчання, орієнтованої на попит, і закінчуючи 

системами працевлаштування [36]. 

Система прогнозування та збалансування попиту та пропозиції на 

ринку праці представлена на рис. 2.6.  

Збалансування попиту та пропозиції передбачає взаємодію, 

посередництво та переговори між системою освіти та бізнесом. Забезпечення 

ефективного збалансування передбачає застосування узгоджених та 

планомірних процедур з прогнозування та проведенні політики, що заснована 

на надійних даних, діагностичних прийомах та інструментах моніторингу. 

Система освіти і ринок праці функціонують з різною швидкістю. 

Система освіти розвивається на основі довгострокових політик і стратегій, а 

бізнес повинен швидко адаптуватися до мінливих вимог ринку і 

технологічним інноваціям, щоб залишатися конкурентоспроможними на 

глобальному, національному або місцевому ринках. Між прийняттям рішень 

інвестувати в розвиток певних професійних умінь і часом, коли працівники з 

цими сформованими професійними вміннями виходять на ринок праці, існує 

розрив у часі, який часто буває тривалим.  

Функціональна система безперервного навчання сприяє адаптації 

професійних умінь працівників до потреб економіки, при цьому вона реагує 

швидше на потреби в порівнянні з будь-якою системою основної професійної 

освіти. Такий вид навчання виконує дві основні функції: по-перше, дозволяє 

окремим працівникам йти в ногу з часом і вдосконалювати свої вміння у  
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Рисунок 2.6. – Система прогнозування та збалансування попиту та пропозиції 

на ринку праці 
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відповідності з новими технологіями, по-друге, сприяє підвищенню 

професійної мобільності. Перенавчання може допомогти у працевлаштуванні 

в умовах структурних змін, особливо коли вони призводять до масових 

звільнень. 

Прогнозування і збалансування залежать від: збору та аналізу 

інформації, заснованої на фактичних даних; передачі та поширення 

інформації; якісного використання інформації. Ефективне виконання цих дій 

впливатиме на фактологічну базу, а це означає, що система прогнозування і 

збалансування є динамічною, і що кінцевий успіх залежить від системної 

якості взаємодії та взаємозв’язку всіх компонентів системи [39]. 

Тільки ринок праці здатен формувати сучасні запити на ринку освітніх 

послуг. Актуальність проблеми стає очевидною у зв’язку з розширенням 

сфери платної освіти, особливо у системі вищої освіти. Стійкий інтерес до 

освіти такого рівня без урахування пропозиції на ринку праці пояснюється 

соціальним стереотипом цінності вищої освіти як певного соціального 

становища в суспільстві. 

Для цього необхідним є створення державної системи, яка щоденно на 

високому професійному рівні займатиметься моніторингом та 

прогнозуванням розвитку професій. Сьогодні така інформація є вкрай 

обмеженою, бо ґрунтується на статистичній звітності про вакансії, що 

підприємства надають державній службі зайнятості. Отримана інформація 

характеризує тільки поточну ситуацію та є недостатньою при розробці 

прогнозів. Не менш важливою причиною, яка заважає визначенню реальної 

потреби у фахівцях, є неузгодженість назв галузей знань, напрямків і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка кадрів, з діючим 

Класифікатором професій ДК 003:2010 та видами економічної діяльності. 

Важливим напрямом вирішення зазначеної проблеми може бути збір 

інформації щодо професійно-кваліфікаційної структури, фахових 

характеристик зайнятих, поточних і перспективних потреб в працівниках, її 

узагальнення та аналітична обробка, зокрема, з урахуванням 
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загальносвітових тенденцій збільшення чисельності зайнятих у сфері послуг 

(у тому числі маркетингового, консалтингового, інформаційного 

обслуговування) на постійній основі. Лише такий підхід надасть можливість 

більш ґрунтовно прогнозувати професійну структуру попиту на ринку праці 

[64]. 

Тобто, необхідним є створення Національного та регіональних центрів 

дослідження професійної структури попиту на ринку праці – освітньо-

професійного маркетингу, що може включати представників навчальних 

закладів, науково-дослідницьких установ, зацікавлених соціальних партнерів, 

але являтися структурними підрозділами Державної служби зайнятості 

(Центрального апарату) та обласних центрів зайнятості. Саме в них можливо 

створити певну методологічну базу, забезпечити якісний аналіз та 

прогнозування професійної структури попиту на ринку праці на державному 

рівні (рис. 2.7). 

Пропозиція створення зазначеної структури покликана забезпечити 

максимально повний розвиток та реалізацію людського потенціалу країни, 

регіону, міста. Хоча вона і не новою, але перспективною формою організації 

збору, узагальнення та розподілу інформації щодо професій, галузей 

виробництва і підприємств. 

Гарною спробою спрогнозувати розвиток ринку праці на перспективу 

була Методика формування середньострокового прогнозу потреби у 

фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, затверджена наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.03.2013 № 305 

(далі – Методика), де передбачений алгоритм середньострокового прогнозу, 

що базується на розрахунку кількості зайнятих за видами економічної 

діяльності (на рівні секцій КВЕД), яка необхідна для прогнозування 

додаткової потреби окремих видів економічної діяльності в робочій силі за 

професіями [21].  

Методика містить перелік формул з індексами, які мають бути 

обчислені для правильного формування такого прогнозу. 
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Рисунок 2.7 – Структура Національного та регіональних центрів дослідження 

професійної структури попиту на ринку праці 
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За даними звіту Рахункової палати України за 2015 рік Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), 

навіть, були складені прогнози потреби у фахівцях та робітничих кадрах на 

ринку праці на 2014-2017 рр. (наприкінці 2014 року змінені на 2015-2018 рр.) 

і направлені відповідними листами центральним органам виконавчої влади 

[21]. 

Але зазначені листи відсутні в широкому доступі, зокрема на 

офіційному сайті Мінекономрозвитку, для ознайомлення з ними 

зацікавленим державним органам й громадськості. Критерії та вибірковість, 

за якими було доведені середньострокові прогнози потреби у фахівцях, 

залишаються незрозумілими. Відсутня публічність цієї інформації. 

Тому створення Національного та регіональних центрів дослідження 

професійної структури попиту на ринку праці сприятиме ефективному 

функціонуванню, відкритості інформації щодо регулювання та розвитку 

ринку праці України, надасть змогу забезпечити дієву сучасну систему 

прогнозування, узгоджену з навчальними закладами, науковими установами 

та підприємствами, яка здатна гнучко реагувати на потреби ринку праці в 

фахівцях та зменшити рівень структурного безробіття. 

Закономірності в управлінні діяльністю Національного та регіональних 

центрів дослідження професійної структури попиту на ринку праці зумовлені 

сукупністю таких чинників, як: відповідність діяльності центрів 

загальнодержавним вимогам; системність узгодження напрямів та методів 

дослідження професійної структури попиту на ринку праці. 

Актуальна та достовірна інформація про якісні та кількісні 

характеристики попиту на працівників є основою для прогнозування 

майбутніх потреб у кваліфікованих кадрах. Інформація про майбутні 

тенденції в області попиту і пропозиції сприяє поліпшенню систем 

збалансованості. Тому важливо виявити дані та інформацію, що необхідні 

для цілей збалансування, і забезпечити, щоб ці дані були достовірними і 

репрезентативними, і щоб прогнози були обґрунтованими і ґрунтувалися на 
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випробуваних та перевірених методологіях. 

Необхідно, щоб всі зацікавлені сторони були своєчасно і прозорим 

чином поінформовані про отримані результати досліджень. Проста 

публікація результатів досліджень може виявитися недостатньою; ці дані 

повинні бути доведені до відома відповідних суб’єктів-учасників процесів. 

Кінцевою метою є застосування отриманої інформації. Інформація 

повинна бути перетворена в ефективні дії шляхом: посилення орієнтованості 

освітніх і навчальних програм на попит на кваліфікованих працівників на 

ринку праці; розробки рекомендацій молодим людям щодо їх рішень з 

питань кар’єри - яку професію обрати, як і де знайти перспективну роботу; 

проведення консультацій і підтримки вже досвідчених працівників, що 

міняють роботу або звільнених в результаті реструктуризації або тих, хто 

хоче повторно увійти на ринок праці для поліпшення їх шансів на 

працевлаштування. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

 

3.1 Шляхи державного впливу на балансування попиту і пропозиції 

на ринку праці України 

 

 

Перехід до інноваційної моделі розвитку суспільства неможливий без 

забезпечення збалансованого розвитку ринку праці, що, відповідно, 

передбачає необхідність узгодження попиту та пропозиції робочої сили. 

Водночас, ефективним цей процес може бути лише за умови прогнозування 

потреби економіки в робочій силі та її пропозиції з урахуванням 

демографічних та соціально-економічних чинників. Сукупна пропозиція 

залежить від кількості економічно активного населення, а сукупний попит - 

від можливостей роботодавців створити на тій чи іншій фазі розвитку 

економіки необхідну кількість робочих місць (рисунок 3.1). 

Серед демографічних передумов прогнозування з боку пропозиції 

робочої сили слід відзначити обмеження контингенту працездатного 

населення за рахунок низького рівня народжуваності, високого рівня 

смертності, тривалості життя та інтенсивність міграційних потоків. Рівень 

життя, який формується під впливом рівня заробітної плати, пенсійних 

виплат, рівня інфляції спонукає до масової міграції найбільш активної 

кваліфікованої робочої сили за кордон, а також впливає на 

платоспроможність населення на ринку освітянських послуг [55]. 

Обсяги державного замовлення змінюють загальну кількість 

випускників вузів. Зазвичай формування проектних показників державного 

замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою здійснюється лише на 

підставі даних вищих навчальних закладів щодо обсягів їх підготовки за 
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минулі роки без урахування потреб ринку праці, без вивчення потреб 

державного сектора економіки, даних Державної служби зайнятості України 

[61]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Чинники впливу на попит і пропозицію робочої сили на ринку 

праці 

 

Мотиви ВНЗ очевидні – збереження робочих місць для своїх 

працівників та обсягів фінансування. Проте, в загальнодержавному вимірі 

така практика не виправдана. Вона призводить до того, що формування 

державного замовлення фактично не враховує інституційних перетворень в 

економіці країни [66]. 

Профорієнтаційна діяльність державних установ спроможна змінювати 

співвідношення між фахівцями різних рівнів освіти і професій у той чи інший 

бік. Вона сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей людини, зростанню 

її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я і виступає одним із 
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важливих елементів державної політики в сфері соціального захисту та 

зайнятості населення, забезпечує ефективне використання трудового 

потенціалу особи, підвищення її соціальної та професійної мобільності, 

відіграє значну роль у профілактиці масового вимушеного безробіття. 

Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною 

найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного 

рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та 

трудової незалежності. Головною метою профорієнтаційної роботи є 

сприяння специфічними для неї методами посиленню 

конкурентоспроможності працівника на ринку праці і досягнення 

продуктивної зайнятості населення. 

Основним чинником, що обумовлює попит на ринку праці, є 

циклічність розвитку ринкової економіки з відомими фазами (криза, 

депресія, пожвавлення, підйом), що, у свою чергу, обумовлює відповідні 

коливання обсягу суспільного виробництва та кількість робочих місць. 

Також на сукупний попит на ринку праці впливає податкова політика 

держави, що віддзеркалюється у наданні податкових пільг підприємствам, які 

створюють нові робочі місця, а також у ступені тінізації заробітної плати із-

за бажання підприємців зменшити витрати на виробництво завдяки 

ухиленню від сплати соціальних податків. 

Кредитно-грошова політика держави впливає на такі показники як 

ставка відсотка (тобто вартість національних грошей) і обсяг грошової маси в 

економіці країни, що, у свою чергу, регулює рівень інфляційних процесів, а 

отже - і ціну робочої сили. Рівень розвитку технологій, який відбивається у 

ступені автоматизації робочих місць, також впливає на обсяги сукупного 

попиту на робочу силу та її кваліфікаційний рівень [43]. 

В Україні не застосовується комплексний підхід до прогнозування 

потреб виробничої та невиробничої сфер у кваліфікованих працівниках з 

урахуванням структури національної економіки, а сучасний ринок праці 

України визначається значною професійно-кваліфікаційною 
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розбалансованістю. На диспропорцію на ринку праці впливає відсутність 

кількох речей: дієвої співпраці між роботодавцями та навчальними 

закладами; деталізованого порядку формування, розміщення та виконання 

державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації, підготовку кадрів; науково-

обґрунтованої методики визначення реальної потреби як державного, так і 

приватного секторів економіки та сфери послуг, охорони здоров’я, освіти, 

культури у фахівцях з різним рівнем кваліфікації та обсягів державного 

замовлення з урахуванням реальної ситуації на ринку праці; державної 

статистичної звітності щодо кількості випускників, які навчалися за 

держзамовленням і працевлаштовані в державному секторі економіки. 

Власне, маємо ринкову у своїй основі економіку й жорстко централізовану 

систему підготовки та працевлаштування кадрів - речі, які за своєю 

природою не сумісні [34]. 

Однією з найбільш серйозних проблем є відсутність працюючої 

системи комплексного оцінювання співвідношення попиту та пропозиції 

робочої сили на ринку праці України, що унеможливлює запровадження 

заходів щодо вирівнювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу. 

Зокрема, слід виділити такі аспекти: 

– розбіжності у кількісних показниках державної статистики щодо 

ринку праці, які надходять з різних джерел; 

– недосконалість якісної складової державних статистичних даних 

стосовно попиту та пропозиції робочих місць; 

– недостатнє покриття статистикою сфери послуг та галузей економіки, 

не пов’язаних з індустріальним виробництвом. Державної статистичної 

інформації у її нинішньому вигляді недостатньо для визначення, як саме 

співвідносяться попит та пропозиція робочих місць по галузях [19]. 

Серед проблем прогнозування потреби економіки України в робочій 

силі (за професіями) слід зазначити: 

– недостатню увагу до проблем прогнозування розвитку ринку праці з 
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боку соціальних партнерів (держави, роботодавців та найманих працівників); 

– відсутність єдиних методичних підходів до прогнозування; 

– проблеми інформаційного забезпечення прогнозування потреби 

економіки в робочій силі (за професіями) [9]. 

Визначаючи потребу у фахівцях з вищою освітою відповідних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів, робітничих кадрів, необхідно враховувати: 

– рівень забезпечення галузей економіки, інших сфер економічної 

діяльності, підприємств фахівцями з вищою освітою та робітничими 

кадрами; 

– фактори впливу на формування загальної та додаткової потреби у 

фахівцях і робітничих кадрах (обсяги виробництва, обсяги інвестицій, 

чисельність зайнятих у галузях економіки, їх статево-віковий склад); 

– загальну і додаткову потребу у фахівцях з вищою освітою, 

робітничих кадрів усіх сфер економічної діяльності; 

– очікувані зміни в динаміці пропозиції фахівців, робітничих кадрів на 

національну ринку праці за галузями економіки, на регіональних ринках 

праці; 

– поточну та середньострокову додаткову потребу у фахівцях з вищою 

освітою, робітничих кадрах у розрізах спеціальностей і професій на рівні 

підприємства, адміністративного району (міста). 

Таким чином, для здійснення науково-обґрунтованого прогнозування 

та стратегічного планування стану національного ринку праці необхідно 

враховувати всі вищезазначені чинники в їх нерозривній єдності, що наразі є 

неможливим за умов використання Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи служби зайнятості України, яка акумулює інформацію про наявні 

вакансії у розрізі підприємств, організацій, установ, і не має можливості для 

створення прогнозів потреби підприємств у кадрах за професіями та 

кваліфікаційними розрядами, а також кількості наявних та необхідних 

робочих місць за категоріями персоналу. 

Прогнозування і планування становлять дві стадії єдиного 
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послідовного процесу управління економікою. Перша стадія - прогнозування 

- враховує аналіз динаміки і фактичного стану внутрішнього і зовнішнього 

ринку, соціально-економічного розвитку, концепцію соціально-економічного 

розвитку і перспективу, найважливіші народногосподарські стратегічні 

програми. Друга стадія - планування - розробку індикативних планів на 

перспективний період, формування цілей, пріоритетів і пропорцій, розробку 

бюджетних планів країни та регіонів. 

Прогнозування – це наукове дослідження, яке включає всебічний аналіз 

і вивчення тенденцій розвитку ринку праці в умовах дії об’єктивних законів. 

Прогноз визначає основні напрями розвитку ринку праці і відбиває 

сукупність складних зовнішніх і внутрішніх зв’язків та залежностей між його 

ланками і секторами. Одним із принципів, на яких базується прогноз, є 

принцип системності, де ринок праці розглядається як єдиний об’єкт і, 

водночас, як сукупність відносно самостійних напрямків прогнозування. 

Прогноз має базуватися на таких основних принципах: 

цілеспрямованість, системність, наукова обґрунтованість, інформаційна 

єдність, адекватність прогнозів об’єктивним закономірностям розвитку, 

альтернативність. Методологія прогнозування пов’язана з великими 

керованими системами. Наявність прогнозу розвитку ринку праці дасть 

можливість уникнути помилок, випереджаючих або запізнілих рішень, 

попередити несприятливі та небажані події. 

Планування – це процес підготовки управлінського рішення, який 

базується на обробці наявної інформації і містить конкретні цілі, визначає 

шляхи їх досягнення способом порівняльної оцінки альтернативних варіантів 

і прийняття найбільш ймовірного з них в очікуваних умовах. За формою і за 

змістом планування може бути директивним, індикативним і стратегічним 

[13]. 

Директивне планування являє собою процес розробки планів, які 

мають силу юридичного закону і містять комплекс заходів, що забезпечують 

їх виконання. Директивні плани мають адресний характер, є обов’язковими 
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для всіх виконавців, а посадові особи несуть персональну відповідальність за 

невиконання планових завдань. Індикативне планування являє собою процес 

формування системи параметрів (індикаторів), які характеризують стан і 

розвиток економіки країни, що відповідають державній соціально-

економічній політиці, а також розробку заходів впливу на соціальні та 

економічні процеси з метою досягнення встановлених індикаторів. 

Індикативне планування є найбільш вигідним для умов ринкової економіки і 

поширене у багатьох країнах світу. Індикативний план, на відміну від 

директивного, має рекомендаційний характер. Стратегічне планування, як 

правило, орієнтоване на довгострокову перспективу і визначає основні 

напрямки соціально-економічного розвитку держави. Суть стратегічного 

планування полягає у виборі головних пріоритетів розвитку національної 

економіки. 

На відміну від прогнозування, як методу науково-аргументованого 

передбачення ймовірних тенденцій і напрямів при розв’язанні стратегічних 

завдань суспільства, планування являє собою науково-обґрунтовану 

організацію суспільства, соціально-економічного й виробничого процесів у 

країні, регіоні, галузі, на підприємстві, робочому місці. Між цими поняттями 

є відмінність і єдність, але підміняти одне з них іншим не коректно. Якщо 

прогноз дає досить загальні контури цілей, що визначаються, і способів їх 

досягнення, то план являє собою систему взаємоузгоджених обґрунтувань, 

які об’єднані спільною метою та визначають терміни, методи і послідовність 

досягнення мети, виконання програм, робіт і рішень. 

Прогноз професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та 

додаткової потреби в кадрах повинен включати чотири блоки: 

– демографічний прогноз і прогноз складу та динаміки чисельності 

економічно активного населення за соціально-демографічними групами 

(залежно від віку, статі та національної належності); 

– прогноз темпів і пропорцій економічного зростання; 

– прогноз виробництва товарів і послуг по галузях; 
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– прогноз зайнятості по галузях. 

Прогноз професійно-кваліфікаційної структури робочої сили та 

додаткової потреби в кадрах має служити орієнтиром для визначення 

необхідних масштабів їх підготовки. 

Спрогнозувати таку потребу можна на основі взаємопов’язаних 

прогнозів чисельності і зайнятості населення, а також демографічних, 

економічних, технічних, соціальних прогнозів тощо. При цьому слід 

враховувати основні тенденції розвитку в соціально-економічному житті 

суспільства, які також зумовлюють глибокі зміни у процесі формування 

потреби в кадрах. Це, по-перше, зміни у сфері галузевої структури 

зайнятості: зменшення чисельності працівників промисловості, сільського 

господарства, будівництва, транспорту і зв’язку; по-друге, розвиток 

науковомістких виробництв, інфраструктури фінансового ринку, 

пожвавлення інвестиційного клімату тощо; по-третє, вдосконалення 

управління та організації діяльності всіх галузей економіки. Використовуючи 

дані прогнозу, можна відстежити структурні зрушення у складі робочої сили 

за професіями внаслідок міжгалузевого розподілу зайнятих і забезпечити 

напрямки розвитку системи професійної освіти, враховуючи реальний попит 

галузей економіки на кваліфіковані кадри. 

Методологічна схема прогнозування ринку праці повинна складатися з 

таких стадій: 

1 стадія – аналіз формування ринку праці за попередній період з 

урахуванням: тенденцій розвитку ринку праці; змін у структурі окремих 

джерел його формування; введення законодавчих актів, що впливали б на 

попит та пропозицію робочої сили; ефективності роботи служби зайнятості з 

питань працевлаштування; 

2 стадія – прогнозування змін в динаміці та структурі ринку праці з 

урахуванням впливу окремих чинників і визначенням орієнтирів зміни 

окремих джерел формування попиту і пропозиції робочої сили; 

3 стадія – прогнозування обсягів пропозиції робочої сили, попиту на 
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неї, визначення кількості незайнятих і рівня безробіття. 

Прогнозування показників попиту та пропозиції робочої сили на ринку 

праці повинно базуватися передусім на економіко-статистичному аналізі 

існуючих тенденцій розвитку ринку праці та врахуванні прогнозних 

макроекономічних показників: валового внутрішнього продукту; трудових 

ресурсів; загального обсягу інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування; 

основних фондів та їх структури за формами власності. 

Пропозиція робочої сили визначається за сукупністю таких показників: 

– зареєстровані громадяни, не зайняті трудовою діяльністю; 

– вивільнені з галузей економіки; 

– випускники навчальних закладів; 

– раніше зайняті в домашньому господарстві; 

– інші категорії незайнятого населення. 

Попит на робочу силу розраховується як сума потреб в працівниках для 

заміщення вільних робочих місць, вакантних посад і потреб в працівниках 

для комплектування новостворених робочих місць. 

Відповідний ресурсний і кадровий потенціал для розробки прогнозів 

стану ринку праці України має Державна установа «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», який, відповідно до Постанови Президії НАН 

України від 06.07.2005 р., є правонаступником Інституту економічного 

прогнозування НАН України, який було створено відповідно до Постанови 

Кабміну України від 19.07.1997 р. № 772 «Про утворення Інституту 

економічного прогнозування» та Постанови Президії НАН України від 

05.09.1997 р. № 298 з метою забезпечення розробки стратегічних прогнозів і 

програм соціально-економічного розвитку України [23]. 

Головним завданням Інституту є проведення фундаментальних і 

прикладних досліджень, спрямованих на підвищення їхнього теоретичного і 

практичного рівня та розроблення на цій основі напрямів і методів розвитку 

господарської системи, розроблення стратегічних прогнозів і програм 

розвитку економіки України. В Інституті з 2011 року функціонують 



 79 

вісімнадцять наукових відділів, у тому числі відділ соціально-економічних 

проблем праці [23]. Напрями наукової діяльності відділу такі: 

– соціально-трудові відносини; 

– проблеми ринку праці в умовах гуманізації та соціалізації економіки; 

– засади розвитку соціально-трудового потенціалу; 

– мотивація, стимулювання й оплата праці як об’єкт системного 

вивчення; 

– просторово-галузеві особливості формування та розвитку соціально- 

трудового потенціалу; 

– взаємозв’язок та взаємодія системи освіти та ринку праці; 

– проблема формування соціальних стандартів та соціальних гарантій в 

умовах становлення соціально-орієнтованої економіки; 

– прогнозні оцінки складових соціально-трудового потенціалу на 

коротко- та середньостроковий періоди [9]. 

Використовуючи наявний потенціал Інституту, можна забезпечити 

комплексне прогнозування розвитку ринку праці України на основі прогнозів 

валового внутрішнього продукту у розрізі основних складових, інфляції та 

реального ефективного обмінного курсу; розвитку грошово-кредитної 

системи України; демографічної ситуації в країні та інтенсивності 

міграційного потоку; фінансового капіталу; соціо-економічної моделі 

розвитку аграрного сектора; промислового виробництва України та її 

регіонів; просторового розвитку територій; модернізації виробничої 

інфраструктури економіки; циклічності розвитку економіки, 

світогосподарських диспропорцій та структурних змін в економіці; 

технологічного розвитку. 

Всі зазначені види прогнозів відповідають напрямам дослідницької 

діяльності відділів Інституту (чинні напрями прогнозування). Узагальнення 

прогнозів економічного та демографічного спрямування з метою 

прогнозування попиту на робочу силу на ринку праці України можна 

віднести до компетенції відділу соціально-економічних проблем праці 
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(пропонований напрям прогнозування), який має необхідне ресурсне 

забезпечення для ефективного вирішення цього завдання (рис. 3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Концептуальна схема організації прогнозування попиту та 

стратегічного планування пропозиції робочої сили на ринку праці України 
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При проведенні прогнозних досліджень ринку праці виникають 

проблеми з використанням тих або інших методів. Найпростіший з відомих 

методів прогнозування, заснований на трендовій екстраполяції, 

незастосовний через надзвичайну нерівномірність в розвитку економічних 

явищ. Так, періоди стабільно повільного зростання чисельності безробітних 

можуть змінитися обвальним вивільненням зайнятого населення; з іншого 

боку, досить швидке зростання рівня безробіття («ефект початкового 

періоду») може змінитися відносною стабілізацією положення. 

Прогнозування попиту на робочу силу, залежно від змін економічної 

кон’юнктури, за допомогою міжгалузевих моделей ускладнено у зв’язку з 

тим, що падіння виробництва в різних галузях, як правило, не 

супроводжується пропорційним витісненням зайнятих. Регресійні процеси 

позначаються не стільки на рівні безробіття, скільки на продуктивності праці, 

що знецінює застосування цього підходу. Побудова складних поведінкових 

моделей, що дозволяють імітувати функціонування економічної системи 

залежно від даних сценаріїв розвитку, дає можливість визначити подальший 

хід подій лише на якісному рівні. 

Найдоцільнішим, на наш погляд, є підхід, відповідно до якого слід 

враховувати основні чинники, що впливають на попит і пропозицію праці. В 

якості одного з них можна розглядати демографічну ситуацію в країні. 

Іншим чинником є зростаюча інтенсивність міграційного потоку на 

території. Аналіз можливостей взаємозаміщення і перепідготовки 

працівників різних професій також дозволяє оцінити вірогідні «викиди» 

робочої сили. Аналогічні оцінки можна одержати в результаті аналізу 

процесу концентрації трудових ресурсів за видами виробничих об’єктів і за 

видами їх діяльності. 

Також є значні проблеми визначення реальної потреби підприємств у 

робочій силі за професіями на основі даних Державної служби зайнятості 

України, оскільки в статистичних формах зазначаються дані про вакантні 

робочі місця. Можливим джерелом отримання статистичних даних для 
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прогнозування потреби економіки в робочій силі може бути Всеукраїнський 

перепис населення України, який характеризує розподіл населення, 

зайнятого економічною діяльністю, за групами занять. Однак, обмеження 

щодо застосування цього джерела інформації пов’язані з проблемами 

«періодичності» отримання даних. Саме тому обмежені можливості 

інформаційного забезпечення прогнозування потреби економіки в робочій 

силі потребують залучення альтернативних джерел інформації, зокрема, 

проведення анкетування роботодавців щодо потреби підприємств у робочій 

силі за професіями [35, с. 56]. 

Розроблений таким чином прогноз попиту на робочу силу може бути 

основою для подальшого стратегічного планування її пропозиції. Наразі 

функції прогнозування чисельності населення України за статево-віковою 

структурою, заробітної плати та ринку праці, формування державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 

здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 

Міністерство соціальної політики України вивчає стан економічної 

активності населення і тенденції процесів на ринку праці, складає на цій 

основі прогнози щодо регулювання ринку праці та зайнятості населення. 

Міністерство освіти і науки України відстежує та аналізує потреби 

вітчизняного ринку праці, вносить пропозиції щодо обсягів і напрямів 

державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою, формує щороку 

пропозиції та доводить до підпорядкованих навчальних закладів державне 

замовлення на підготовку фахівців, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів для державних потреб. Отже, в напрямку 

стратегічного планування пропозиції робочої сили діяльність здійснюють три 

міністерства, функції яких мають певне дублювання. 

З метою забезпечення більш високої якості стратегічних планів з 

формування пропозиції робочої сили пропонуємо розмежувати між 

зазначеними міністерствами завдання щодо їх розробки та реалізації. 
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Розробку таких планів повинно забезпечувати Мінекономрозвитку України. 

Мінсоцполітики України, на основі цих планів, має формувати державне 

замовлення на перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а МОН 

України – визначати перспективні обсяги держзамовлення на підготовку 

фахівців затребуваних на ринку праці професій і кваліфікацій. 

Зазначене розмежування функцій зі стратегічного планування 

пропозиції робочих місць дозволить запровадити дієву співпрацю між 

роботодавцями та навчальними закладами, забезпечити деталізований 

порядок формування, розміщення та виконання державного замовлення на 

підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів. 

 

3.2 Модернізація Державної служби зайнятості на основі 

європейського досвіду 

 

Одним із найактуальніших питань проведення реформ в Україні 

залишається підвищення ефективності державного регулювання ринку праці 

та зайнятості населення, соціального захисту від безробіття. Запропоновані 

урядом законодавчі зміни порушили широке коло дискусійних питань щодо 

місії та завдань державної служби зайнятості, а також напрямів її рефор-

мування. Вочевидь, перше завдання реформи – зробити державну службу 

зайнятості агентською установою, яка повинна забезпечувати послугами не 

тільки тих безробітних, які прийшли до неї, а й охопити все непрацююче 

населення працездатного віку. Проект Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування державного 

управління в сфері зайнятості населення та соціального страхування на 

випадок безробіття”, зокрема, передбачає: 

− створення на базі існуючої державної служби зайнятості 

Національного агентства зайнятості, підпорядкованого Міністерству 

соціальної політики України, з функціями виконавчої дирекції Фонду 

страхування на випадок безробіття та з мережею агентств зайнятості на 
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регіональному та місцевих рівнях; 

− запровадження коротко- та середньострокових прогнозів попиту на 

робочу силу, здійснюваних Міністерством соціальної політики України 

разом з Національним агентством зайнятості; 

− запровадження нових механізмів регулювання ринку праці та 

додаткових сервісних послуг як шукачам роботи, так і роботодавцям; 

− установлення додаткових стимулів для роботодавців щодо 

працевлаштування безробітних; 

− збільшення соціальної відповідальності бізнесу; 

− посилення страхових принципів виплати допомоги по безробіттю [41, 

с. 173]. 

Безперечно, важливим для здійснення реформ у системі соціального 

страхування на випадок безробіття та діяльності державної служби 

зайнятості в Україні є досвід реалізації політики зайнятості в країнах 

Європейського Союзу, а також шляхи реформування служб зайнятості цих 

країн, що були здійснені останнім часом. 

В усіх країнах ЄС працюють державні служби, агенції, бюро, інституції 

зайнятості з їх регіональними та місцевими відділеннями, загальна кількість 

яких на всіх рівнях становить понад 5 тис., і де працюють понад 160 тис. 

співробітників. Більшість з них не є державними службовцями. Загалом 

державні служби зайнятості поділяються на два основні типи. Першим є 

служби зайнятості як автономні урядові органи, другим – автономні 

виконавчі органи, що підпорядковані міністерствам праці (або іншим 

міністерствам, відповідальним за питання зайнятості), або департаменти в 

структурі самих міністерств [62, с. 12]. 

Відмінність між першим та другим типом полягає в ролі служб 

зайнятості, яку вони відіграють у розробленні та реалізації державної 

політики зайнятості та відповідних програм на ринку праці. В цілому 

Європейська Комісія сприяє розширенню повноважень європейських служб 

зайнятості не тільки у виконанні, а й у формуванні Європейської стратегії 
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зайнятості та відповідних державних програм. 

Незважаючи на те, що державні служби зайнятості в ЄС втратили свою 

монополію на ринку праці (юридично – у 2001 р. відповідно до рішення 

Вищого адміністративного суду ЄС), однак вони й надалі є основною 

установою для значної частини безробітних та шукачів роботи. Вони 

відіграють ключову роль у забезпеченні політики на ринку праці. Сьогодні їх 

діяльність у співпраці з урядами країн ЄС, Європейською Комісією та 

соціальними партнерами на рівні кожної країни та рівні ЄС спрямована на 

реалізацію мети прийнятої стратегії зайнятості – “Європа–2020” – 

забезпечити рівень зайнятості населення у віці 20–64 років не нижче 75 

відсотків. Однак зрозуміло, що високі цілі вимагають сучасних, гнучких 

послуг служб зайнятості, їх спроможності ефективно адаптувати свої послуги 

до досягнення кращої синергії між попитом та пропозицією на ринку праці 

[60]. 

Упродовж майже 20 років європейські державні служби 

започатковували та здійснювали реформи, які відбувалися у двох напрямах: 

1) модернізація внутрішньої структури, створення нових служб з новими 

назвами та розширення їх повноважень і функцій; 2) запровадження 

елементів децентралізації або повної децентралізації управління, надання 

послуг, бюджетування та ін. При цьому у багатьох країнах (зокрема 

Німеччині, Іспанії, Австрії, Швеції, Данії, Нідерландах) ініціаторами реформ 

виступали соціальні партнери, і в першу чергу – роботодавці, які вимагали 

“дебюрократизації” державних служб зайнятості та перенесення акцентів від 

пасивних заходів (виплати допомоги по безробіттю) до активних заходів 

політики ринку праці [24]. 

Традиційно служби зайнятості “старших країн-членів ЄС” в основному 

мали три функції: 

– надання інформації на ринку праці (збирання відомостей про вакансії 

та шукачів роботи і надання інформації про можливості професійного 

навчання та перепідготовки); 
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– брокерські послуги (публікація вакансій та сприяння 

працевлаштуванню). За даними країн ЄС, за сприяння служби зайнятості 

працевлаштовується до 30% загальної кількості найманих працівників; 

– участь у регулюванні ринку праці (шляхом реалізації політики на 

ринку праці, сприяння збалансуванню попиту та пропозиції на ринку праці). 

Процес модернізації служб зайнятості розпочався у 1998 р. і 

продовжувався у 2001-2002 та 2005-2006 рр. (зокрема, у Німеччині, Франції, 

Швеції, Ірландії, Австрії, Фінляндії, Польщі та ін.). З метою реалізації 

місцевих стратегій створення нових робочих місць, підвищення адаптивності 

до структурних змін економіки прийняті заходи були спрямовані на 

підвищення ролі в активації більш широкої клієнтської бази та розширення 

пріоритетів і функцій державної служби зайнятості цих країн. Зокрема, це 

стосувалось: розширення послуг з працевлаштування; сприяння розвитку 

підприємництва і само-зайнятості шляхом встановлення державно-

приватного партнерства. У таких випадках державні служби зайнятості 

залучаються роботодавцями до різних програм підготовки, перепідготовки та 

повторного працевлаштування працівників. Окремо варто відзначити роль 

державних служб зайнятості у забезпеченні рівних можливостей шляхом 

стимулювання більш активної участі жінок на ринку праці, а також 

здійснення заходів підвищення конкурентоспроможності на відкритому 

ринку праці певних категорій працівників (інвалідів, представників етнічних 

меншин та трудових мігрантів). 

Другий напрям модернізації служб зайнятості пов’язаний із 

децентралізацією та автономією управління. В одних країнах (Німеччина, 

Франція, Нідерланди, Австрія) це реалізовано шляхом делегування 

прийняття рішень щодо надання певних послуг, їх фінансування, 

встановлення чисельності співробітників та водночас збережено за 

центральним органом служби управлінську “вертикаль” та функції розподілу 

фінансових ресурсів, стандартизації послуг та ін. В інших країнах (Польща, 

Фінляндія, Бельгія та Угорщина) відбулась практично повна децентралізація 
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управління службами зайнятості. Територіальним органом влади надано 

повноваження щодо призначення керівників територіальних та місцевих 

служб зайнятості, формування та використання їх бюджету, визначення 

стандартів та технологій надання послуг. В Угорщині, наприклад, різними 

аспектами реалізації політики зайнятості займаються на державному рівні 

шість різних міністерств та відомств. Так, наприклад, громадськими 

роботами, які протягом 2011–2014 рр. набули в цій країні великого 

поширення як за охопленням безробітних, так і за обсягами їх фінансування, 

займається Міністерство внутрішніх справ. Водночас, за оцінкою експертів 

Європейської Комісії, ліквідація з січня 2015 р. центрального офісу 

державної служби зайнятості та відповідна реорганізація регіональних 

структур державної служби зайнятості Угорщини призведе до послаблення 

служби зайнятості, що породжуватиме нові проблеми на ринку праці цієї 

країни [4]. 

Однак в цілому є й позитивні наслідки децентралізації та автономії 

управління державної служби зайнятості, що стали очевидними під час 

останньої економічної кризи, яка призвела до різноманітних секторальних 

наслідків у багатьох країнах світу та Європи. Місцеві служби зайнятості, 

котрі були наділені автономією у прийнятті рішень, в т.ч. і з питань 

фінансування, більш ефективно та гнучко відреагували на проблеми 

безробіття на місцевих ринках праці, що, у свою чергу, підвищувало 

політичну відповідальність місцевих органів влади та місцевих служб 

зайнятості. 

З початку 2000-х років до реформ долучилися державні служби 

зайнятості країн Центральної та Східної Європи, які готувалися до вступу в 

ЄС. Загальна спрямованість їх реформування та модернізація на ринку праці 

в цілому співпадала з відповідними змінами в країнах-членах Європейського 

Союзу та супроводжувалася оновленням або створенням нового 

законодавства про зайнятість та соціальний захист від безробіття. Свій 

внесок у модернізацію служб зайнятості зробила неформальна мережа 
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європейських служб зайнятості, яка займалася вивченням та поширенням 

кращого досвіду, напрацюванням та впровадженням програм взаємного 

навчання керівників та співробітників служб зайнятості, а також 

розробленням методів та показників оцінювання продуктивності 

(результативності, функціональності та фінансової ефективності) служб 

зайнятості. Це також сприяло зближенню змісту реформування та 

модернізації служби зайнятості європейських країн. Однак, зважаючи на 

відмінності державних служб зайнятості країн ЄС, зокрема, у джерелах та 

обсягах фінансування, результативність здійснених реформ також є різною. 

Наприклад, державна служба зайнятості Чеської Республіки розпочала свою 

модернізацію у 2011 р., але, як зазначають експерти Європейської Комісії, 

очікувані результати поки що не досягнуті (станом на квітень 2015 р.) [22, с. 

96]. 

Спираючись на офіційні документи ЄС, спеціалізовані дослідження 

успішності запроваджених заходів на ринку праці європейських країн, можна 

зробити висновок, що модернізація державних служб зайнятості є постійним 

процесом в умовах змін на ринках праці, зайнятості, трансформації природи 

та соціальних функцій праці, які стають все більш гнучкими та 

прискореними, особливо під впливом новітніх технологій та глобалізації 

економіки, а також конкуренції робочої сили. 

В умовах жорсткої конкуренції працюють і державні служби 

зайнятості, які мають доводити свою ефективність не тільки перед 

безробітними та шукачами роботи, а й перед урядами, роботодавцями, 

приватними агентствами працевлаштування, а також суспільством. 

Важливими компонентами зміни форм діяльності європейських 

державних служб зайнятості у відповідь на зазначені виклики стали: 

– активізація безробітних до працевлаштування шляхом підвищення 

їхньої відповідальності за власну долю на ринку праці; 

– запровадження більших вимог для призначення та виплати допомоги 

по безробіттю, що стосується тривалості виплат, відсотка втраченого 
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заробітку, їх більшої залежності від страхового стажу та причин настання 

безробіття, а також відмови щодо прийняття підходящої роботи, а в деяких 

випадках навіть при відхиленні пропозиції щодо проходження професійного 

навчання; 

– тісна співпраця та координація служби зайнятості з фондами, 

інститутами соціального страхування на випадок безробіття та поступове 

делегування адміністрування та виплат допомоги службам зайнятості (нині 

19 європейських служб зайнятості здійснюють цю функцію під “одним 

дахом”); 

– нова стратегія та підходи до співпраці з роботодавцями, що 

передбачає не лише “споживацький” підхід, пов’язаний із збиранням та 

заповненням вакансій, а й спільну роботу у розробленні та реалізації програм 

професійного навчання, аналізі та прогнозуванні тенденцій на ринку праці, 

регулярне інформування про ринок праці, що особливо важливо для малих, 

середніх та мікропідприємств; надання сервісних послуг роботодавцям та 

інше; 

– сприяння доступу до вакансій та резюме через більш потужне 

використання в діяльності служб зайнятості сучасних IT-технологій, тощо; 

– запровадження у більшості служб зайнятості показників оцінювання 

результативності їх діяльності, які доповнюються оцінками якості надання 

послуг (майже 20 служб зайнятості проводять періодичні або нерегулярні 

опитування роботодавців, а також окремо безробітних та шукачів роботи 

щодо задоволеності якістю послуг) [36, с. 235]. 

Звичайно, це далеко не повний перелік напрямів, змісту та форм 

модернізації європейських служб зайнятості. Нинішня Європейська стратегія 

зайнятості визначає державні служби зайнятості ключовим інструментом у її 

реалізації та рекомендує країнам-членам ЄС в їх національних планах 

поставити державну службу зайнятості у центр національної системи 

надання послуг із працевлаштування. Водночас Європейська стратегія 

зайнятості 
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“Європа-2020” надала додаткові можливості та умови для посилення 

модернізації державних служб зайнятості. 

Експертами відзначається, що успіх модернізації європейських 

державних служб зайнятості потребує узгоджених зусиль на всіх рівнях: 

– державні служби зайнятості мають розробляти та втілювати більш 

ефективні процедури та методи роботи та водночас використовувати 

можливості в рамках Європейського співробітництва; 

– державам-членам ЄС у процесі впровадження національних стратегій 

зайнятості слід підтримувати модернізацію, розвиток служб зайнятості, 

особливо щодо якості персоналу, реструктуризації, витрат, децентралізації та 

ін.; 

– соціальні партнери, які вже були різною мірою залучені в управління 

державними службами зайнятості протягом певного періоду у більшості 

держав-членів, відіграють надзвичайно важливу роль у поліпшенні адап-

тивності фірм та їх співробітників до умов ринку праці та діяльності служб 

зайнятості. 

Європейський Союз запровадив ряд інструментів та програм на 

підтримку зусиль держав, що здійснюються на національному рівні в 

країнах-членах ЄС. Найбільш важливі з них – загальноєвропейський портал 

вакансій та резюме EURES, Європейський соціальний фонд, який спів-

фінансує до 35 відсотків видатків бюджетів служб зайнятості Чехії, Естонії, 

Португалії та Іспанії, а також програма Молодіжні гарантії, що співфінансує 

програми інтеграції молоді в освіту, професійне навчання та зайнятість 

майже в усіх країнах ЄС [62]. 

Основною метою продовження модернізації є якісне вдосконалення 

людського капіталу, сприяння зайнятості та створення умов соціальної 

солідарності та гармонізації. Така орієнтація сприяє перетворенню 

державних служб зайнятості в гнучкі системи, що забезпечують високу 

якість послуг. Водночас, наділення служб зайнятості новою роллю та 

розширення її повноважень та обов’язків потребує суттєвих змін в їх 
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організаційній структурі та функціонуванні. Зокрема передбачувані дії 

включають в себе: 

– створення гнучкої, децентралізованої та якісної системи надання 

послуг, адаптованих до місцевих потреб; 

– надання персональних та спеціалізованих послуг окремим категоріям 

людей; 

– активну підтримку зайнятості шляхом заохочення дій до розширення 

і створення сучасних форм зайнятості, які поєднують гнучкість із 

захищеністю працівників й спрямовані на полегшення доступу на ринок 

праці осіб із обмеженими можливостями, жінок взагалі та жінок із сімейними 

обов’язками, пенсіонерів; 

– розробку та впровадження програм, спрямованих на навчання молоді, 

безробітних та неактивної робочої сили, репатріантів, а також уразливих 

соціальних верств професіям з високим попитом і з одночасним акцентом на 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Багаторічний досвід модернізації європейських країн є досить 

важливим для наступного удосконалення законодавства у сфері зайнятості, 

соціального захисту населення від безробіття в Україні та істотного 

реформування державної служби зайнятості. Вивчення та урахування 

європейських успіхів та невдач допоможе уникнути можливих помилок, 

чітко визначити орієнтири та очікувані результати Національного агентства 

зайнятості, яке планується створити. Це також допоможе інформаційно 

зорієнтувати політичні очікування щодо наслідків реформ на ринку праці 

України, які відбуватимуться в умовах змін трудового законодавства, 

зокрема можливого ухвалення нового Трудового Кодексу. 

Підсумовуючи, варто наголосити, що реформи на ринку праці не 

повинні послабити майбутнє Національне агентство зайнятості, а також 

призвести до фрагментарності його послуг. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Узагальнення отриманих результатів дослідження дає змогу 

сформулювати такі висновки і пропозиції щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання зайнятості в Україні, що мають науково-практичне 

значення. 

1. Дослідження теоретичних підходів до зайнятості населення, як 

об’єкта державного регулювання, дало змогу зробити певні узагальнення. 

Зайнятість населення – це соціально-економічна категорія, що характеризує 

залучення населення в суспільне виробництво. Вона розкриває один з 

найважливіших аспектів соціально-економічного життя людини, пов’язаний 

із задоволенням її потреб у сфері праці, відображає потреби людей не лише в 

заробітках, але й у самореалізації через суспільно-корисну діяльність. 

Зайнятість – це діяльність людей, пов’язана із задоволенням особистих і 

суспільних потреб, яка приносить їм доход у грошовій чи іншій формі. 

Доведено, що ефективність зайнятості населення забезпечується через 

ринок праці. Визначення поняття «ринок праці» не обмежується поняттями 

«зайнятість» або «безробіття», які мають самостійне значення і 

характеризують його лише частково. Характер взаємодії суб’єктів ринку 

праці, рівень розвиту соціально-трудових відносин, ефективність державної 

політики сприяння зайнятості формують у суспільстві певні рівні зайнятості 

та безробіття. 

2. З’ясовано, що механізм державного регулювання зайнятості 

населення – це сукупність методів і засобів впливу державних органів та 

суб’єктів організаційної інфраструктури на суспільні відносини у сфері 

зайнятості населення. Доцільно розрізняти правовий, адміністративний, 

організаційний та економічний механізми державного регулювання 

зайнятості населення. 

3. Формування правового механізму державного регулювання 



 93 

зайнятості населення в Україні відбувалося в три етапи: перший етап (1991-

1993 рр.) характеризувався визначенням головних суб’єктів трудових 

відносин, а саме: найманих працівників, працедавців та держави, 

«роздержавленням» профспілок, створенням законодавчої та нормативно-

правової бази регулювання зайнятості; другий етап (1994-1999 рр.) 

відзначався освоєнням суб’єктами трудових відносин нових способів 

соціальної взаємодії на основі демократичних принципів міжнародних 

трудових норм та національного законодавства, ратифікацією низки 

конвенцій Міжнародної організації праці; третій етап (з 2000 р. до 

теперішнього часу) характеризується усвідомленням суб’єктами трудових 

відносин необхідності взаємодії на основі трипартизму. 

Виявлено основні недоліки правового забезпечення державного 

регулювання зайнятості населення в Україні, серед яких: 

– застарілі норми трудового законодавства, значна кількість 

підзаконних нормативних актів, які подекуди суперечать законам України; 

– слабка система правозастосування (необов’язковість чи селективність 

виконання законодавства); 

– більш жорсткі умови зайнятості для надлишкових працівників, що 

призводить до їх вимушеного «добровільного» звільнення; 

– впровадження практики строкових трудових договорів, що 

забезпечує скорочення чисельності персоналу з мінімальними витратами; 

– існування неформальної зайнятості, стосовно якої практично не діє, 

або суттєво обмежується сфера діяльності законодавства про захист 

зайнятості. 

4. Результативність розвитку механізмів державного регулювання 

зайнятості населення, перш за все, характеризується станом зайнятості та 

безробіття на ринку праці. За даними Державної служби статистики 

абсолютні і відносні показники зайнятості населення в України за останні 

три роки стабілізувалися, після стрімкого падіння у 2014 р. Кількість 

зайнятого населення у віці 15-70 років у 2019 р., у порівнянні з 2018 р., 
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зросла на 202 тис. осіб та становила 16,5 млн осіб. Рівень зайнятості 

населення у віці 15-70 років зріс з 56,8% до 57,9%. Зростання рівня 

зайнятості відбулося в усіх регіонах, найбільш суттєво у Полтавській (з 

54,6% до 56,1%), Сумській (з 57,2% до 58,7%), Херсонській (з 56,8% до 

58,3%), Чернігівській (з 56,8% до 58,3%), та Луганській (з 56,6% до 58,4%) 

областях. Кількість зайнятих громадян у віці 15-70 років у неформальному 

секторі економіки у 2019 р. скоротилася на 94 тис. осіб та становила 3,5 млн 

осіб, їх питома вага, серед усього зайнятого населення, зменшилася з 21,8% 

до 21,0%. Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-

70 років за відповідний період скоротилася на 72 тис. осіб та становила у 

середині 2019 року 1,5 млн осіб. Рівень безробіття скоротився з 8,9% до 8,5% 

робочої сили, причому ця тенденція мала місце в усіх регіонах. 

5. Адміністративний та організаційний механізми державного 

регулювання зайнятості населення в управлінську практику втілюються 

державними органами і суб’єктами організаційної інфраструктури. 

Важливим суб’єктом організаційної інфраструктури в Україні є Державна 

служба зайнятості. У січні-вересні 2019 р. кількість роботодавців, які 

співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 3% та становила 174 

тисячі, а кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості, у 

порівнянні з січнем-вереснем 2018 р., збільшилася на 6% до 928 тис. 

одиниць. Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби 

зайнятості зросла на 3% та становила 642 тис. осіб, зокрема, 53% були 

працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. Завдяки 

оперативному працевлаштуванню цієї інституції, кількість безробітних 

станом на 1 жовтня 2019 р., у порівнянні з відповідною датою 2018 р., 

скоротилася на 7% та становила 268 тис. осіб. 

6. Визначено, що покращення організації прогнозування попиту та 

стратегічного планування пропозиції робочої сили на ринку праці України 

може відбутися за рахунок посилення наукового забезпечення цих процесів 

та розмежування функціональної компетенції окремих міністерств задля 
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уникнення дублювань в їх діях. Для цього доцільно: прогнозування попиту 

на робочу силу віднести до компетенції відділу соціально-економічних 

проблем праці Інституту економіки та прогнозування НАН України; 

розробку стратегічних планів пропозиції робочої сили закріпити за 

Мінекономрозвитку України; формування держзамовлення, на основі цих 

планів, на перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів доручити 

Мінісоцполітики України, а визначення перспективних обсягів 

держзамовлення на підготовку фахівців затребуваних на ринку праці 

професій і кваліфікацій – МОН України. 

7. З огляду на розпочату в Україні реформу Державної служби 

зайнятості, що передбачає надання їй нової ролі, розширення повноважень та 

обов’язків, потребує суттєвих змін її організаційна структура та 

функціональні обов’язки. Для цього пропонується реалізувати низку заходів, 

серед яких: 

− створення гнучкої, децентралізованої та якісної системи надання 

послуг, адаптованих до місцевих потреб; 

− надання персональних та спеціалізованих послуг окремим категоріям 

людей; 

− активна підтримка зайнятості шляхом заохочення дій до розширення і 

створення сучасних форм зайнятості, які поєднують гнучкість із захищеністю 

працівників й спрямовані на полегшення доступу на ринок праці осіб із 

обмеженими можливостями, пенсіонерів; 

− розробка та впровадження програм, спрямованих на навчання молоді, 

безробітних та неактивної робочої сили, репатріантів, а також уразливих 

соціальних верств професіям з високим попитом і з одночасним акцентом на 

інформаційно-комунікаційні технології. 
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