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АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційної роботи 

Ромашова В. Ю. Сервісно-орієнтована державна політика у сфері 

зайнятості населення 

. 

Ключові слова: механізми державного управління, сервісно-

орієнтована державна політика, зайнятість населення, сервісна діяльність 

органів публічної влади, цифровий інструментарій надання послуг. 

 

В магістерській роботі узагальнено теоретичні засади сервісно-

орієнтованої державної політики, що дозволило з’ясувати пріоритетність ідеї 

сервісної спрямованості як основи трансформації системи державного 

управління, ключової передумови ефективної діяльності системи органів 

публічної влади, що ґрунтується на зміні взаємовідносин громадянина та 

держави. 

Обґрунтовано необхідність застосування принципово нових технологій 

та методів сервісної діяльності державних інституцій, спрямованих на 

запобігання довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, 

розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з 

урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до 

працевлаштування. 

За результатами аналізу нормативно-правової бази, зокрема 

порівняльного аналізу положень основних законодавчих актів та підзаконних 

документів, що регулюють відносини в частині інституційного забезпечення 

реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості 

населення, виявлено юридичну колізію стосовно визначення статусу 

державного органу, який здійснює реалізацію політики зайнятості 

безпосередньо та через територіальні підрозділи.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Побудова системи взаємовідносин держави і 

громадянина в рамках підходів нового державного менеджменту (New Public 

Management), багаторівневого врядування (Multilevel Governance) та 

євроінтеграційних прагнень України визначає сервісну спрямованість 

базових принципів цифрової трансформації системи органів публічної влади 

в країні. Пріоритетність сервісно-орієнтованого публічного управління 

підтверджується необхідністю реалізації положень Порядку денного асоціації 

Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, 

Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та Стратегії розвитку 

сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. 

У сфері зайнятості населення України важливою є побудова 

національної моделі формування та реалізації державної політики, 

спрямованої на надання якісних управлінських послуг громадянам, яка 

враховуватиме світові практики сервісної діяльності органів публічної влади. 

Зважаючи на доведену світовою спільнотою потребу стрімкого 

розвитку цифрової економіки та цифрового суспільства, в Україні 

загострюються протиріччя між необхідністю створення можливостей для 

реалізації людського капіталу, розвитку інноваційних, креативних і 

“цифрових” індустрій та високим рівнем безробіття, низьким професійно-

кваліфікаційним рівнем шукачів роботи, недостатньою пропозицією 

державних послуг, спрямованих на подолання дисбалансу на ринку праці.  

Зазначені ідеї та положення викладені в працях таких вчених як: 

В. Авер’янов, В. Бакуменко, Т. Биркович, О. Борисенко, В. Воротін, В. 

Гошовська, О. Дацій, І. Дегтярьова, А. Дєгтяр, О. Дєгтяр, С. Домбровська, 

В. Колтун, В. Куйбіда, О. Лебединська, Т. Новаченко, Н. Обушна, Н. 
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Статівка, В. Степанов, Ю. Сурмін, В. Тертичка, М. Туленков та ін.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад щодо 

вдосконалення механізмів формування та реалізації сервісно-орієнтованої 

державної політики у сфері зайнятості населення в Україні. 

Для досягнення визначеної мети поставлено такі завдання 

дослідження: 

узагальнити теоретичні засади сервісно-орієнтованої державної 

політики; 

проаналізувати нормативно-правове забезпечення формування та 

реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості 

населення; 

визначити базові механізми формування та реалізації сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення; 

обґрунтувати напрями удосконалення механізмів формування та 

реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості 

населення в умовах розвитку цифрового суспільства України. 

Об’єктом дослідження є сервісно-орієнтована державна політика 

зайнятості. 

Предмет дослідження – механізми формування та реалізації сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі  

проаналізовано напрями удосконалення механізмів формування та реалізації 

сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення в 

Україні, зокрема: 

набули подальшого розвитку: 

напрями вдосконалення системи надання соціальних послуг у сфері 

зайнятості населення, які передбачають реалізацію соціального супроводу та 

психологічної підтримки клієнтів державних сервісних інституцій у сфері 

зайнятості населення, організацію дистанційного навчання безробітних, 
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використання цифрових сервісів та електронних навчальних курсів для 

підвищення конкурентоспроможності шукачів роботи на ринку праці в 

умовах розвитку цифрового суспільства України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні наукові положення дисертаційного дослідження доведені до рівня 

методичних розробок і практичних рекомендацій та можуть застосовуватися 

в процесі вироблення сервісно-орієнтованої державної політики у сфері 

зайнятості населення в Україні.  

Апробація результатів дисертації. Апробація результатів 

дисертації. Основні результати цього дослідження набули висвітлення в 

наукових публікаціях автора й апробовані на Міжнародній науково-

практичній онлайн-конференції: «Державне управління у сфері цивільного 

захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2020)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЕРВІСНО-

ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ  

 

 

1.1. Сервісно-орієнтована державна політика у сфері зайнятості 

населення як об’єкт науки державного управління  

 

Активізація процесів інтеграції української науки у світовий 

інтелектуальний простір обумовила зміну підходів до формування та 

вдосконалення понятійно-категорійного апарату науки державного 

управління. Так, визначаючи поняття “політика” як державно-управлінську 

категорію, українські вчені співвідносять його з закордонними аналогами. 

О. Кілієвич та О. Мертенс стверджують, що в українській науковій 

термінології існує плутанина навколо вживання цього терміна [71, с. 103]. За 

твердженням колективу вчених Національної академії державного 

управління при Президентові України [36, с. 7], український термін 

“політика” відповідає англійським поняттям “policy” та “politics”. У значенні 

першому політика розглядається як план або напрям дій, що прийнятний 

владою, керівником, політичною партією тощо і дотримується ними. Цей 

термін вживається, коли йдеться про державну політику та про її основні 

напрями (зовнішня, внутрішня, економічна, соціальна). Близькими за змістом 

термінами (але в жодному разі не синонімами) можна вважати слова 

“програма” та “стратегія” [71 103]. У значенні другому політика 

розглядається як “…сфера взаємовідносин різних соціальних груп та 

індивідів з приводу використання інститутів публічної влади для реалізації 

своїх суспільно значущих інтересів і потреб” [36, с. 7].  

Натомість, український вчений-політолог О. Дем’янчук знаходить три 
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відповідника в світовому англомовному науковому полі: політика як 

політична боротьба за здобуття влади – “politics”; політика як інструмент 

здійснення влади – “policy”; політика як сфера діяльності певної частини 

суспільства – “polity” [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 55]. 

Загалом, проведений аналіз теоретичних напрацювань у досліджуваній 

сфері свідчить, що “державна політика” є одним з ключових понять науки 

державного управління і розглядається в роботах багатьох зарубіжних та 

українських вчених. Окремі з них наведено нижче в таблиці (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. 

Полісемія визначення управлінської категорії “державна політика” * 

№ 

з/п 

Автор Визначення сутності категорії 

“державна політика” 

1 Дж. Андерсон 

[Ошибка! Источник 

ссылки не найден., с. 2-

7] 

Цілеспрямований курс дій уряду для 

вирішення певної проблеми чи сукупності 

взаємопов’язаних проблем 

2 В. Дженкінс [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден.] 

Прийняття взаємопов’язаних рішень, що 

стосуються вибору цілей і засобів їх 

досягнення 

3 Г. Лассвелл і А. Каплан 

[Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] 

Запланована програма цілей, цінностей і 

дій 

4 Л. Пал [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., с.22] 

Напрям дії або утримання від неї, обрані 

державними органами для розв’язання 

певної чи сукупності взаємопов’язаних 

проблем 

5 В. Парсонс [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., с.17] 

Дослідження того, як, чому і наскільки 

ефективно державна влада здійснює 

заходи чи утримується від них 

6 В. Андріяш [7] Цілеспрямована діяльність органів 

державної влади для вирішення 

суспільних проблем, досягнення й 

реалізації загальнозначущих цілей 

розвитку суспільства або його окремих 

сфер; 

оптимальний синтез об'єктивних 

тенденцій суспільного розвитку і 

суб'єктивних суджень людей про власні 
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№ 

з/п 

Автор Визначення сутності категорії 

“державна політика” 

інтереси в суспільстві 

7 В. Бакуменко, 

П. Надолішній [12, с. 35] 

Діяльність держави щодо визначення та 

досягнення соціально значущих цілей 

розвитку суспільства чи його окремих 

сфер 

8 О. Валевський [Ошибка! 

Источник ссылки не 

найден., с.21] 

Діяльність, націлена на вирішення 

проблем суспільного розвитку; 

такі дії органів державної влади з 

вирішення проблем, які найоптимальніше 

сприяють реалізації інтересів суспільства 

9 О. Карпенко [51, с.19] Цільовий курс дій (або утримання від дій), 

обраний органами влади для розв’язання 

певних суспільних проблем, який 

передбачає не тільки основний цільовий 

напрям, а й сукупність цих дій та їх 

безпосереднє здійснення 

10 В. Ребкало, В. Тертичка 

[Ошибка! Источник 

ссылки не найден., с. 6] 

Відносно стабільна, організована й 

цілеспрямована діяльність/бездіяльність 

державних інституцій, здійснювані 

безпосередньо чи опосередковано щодо 

певної проблеми або сукупності проблем, 

яка впливає на життя суспільства 

11 І. Розпутенко 

[Ошибка! Источник 

ссылки не найден., с. 

144] 

Дії системи органів державної влади 

згідно з визначеними цілями, напрямами, 

принципами для розв’язання сукупності 

взаємопов’язаних проблем у певній сфері 

суспільної діяльності 

12 В. Романов, О. Рудік,  

Т. Брус [81, с.12] 

Відносно стабільна, організована та 

цілеспрямована діяльність уряду стосовно 

певної проблеми або предмета розгляду, 

яка здійснюється ним безпосередньо або 

опосередковано через уповноважених 

агентів і впливає на життя суспільства 

13 В. Тертичка 

[111, с. 133-135] 

Сукупність специфічних, неординарних 

дій, заходів та інститутів, за допомогою 

яких відбувається задоволення 

різноманітних інтересів 

диференційованого суспільства 

*  
 

Тобто, під державною політикою, переважно, розуміють 
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цілеспрямовану діяльність або сукупність конкретних дій (чи утримання від 

них) органів державної влади для вирішення проблем у певній сфері 

суспільної діяльності (суспільних проблем). Визначення цілей і пріоритетів 

державної політики напряму пов’язано з необхідністю та першочерговістю 

вирішення проблем суспільного розвитку. У формуванні державної політики 

набувають важливості інтереси окремих соціальних груп, зокрема тих, які 

потребують додаткових соціальних гарантій та державної підтримки. Задля 

ефективної реалізації державної політики ці інтереси повинні бути враховані 

державними інститутами [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. До того 

ж, обов’язковою передумовою є реалістичність та достовірність даних і 

статистичних аналізів, які використовуються для об’єктивного оцінювання 

цих інтересів і потреб різних соціальних груп. У провідних навчальних 

закладах світу, де навчають теорії та практиці державної політики, зокрема у 

сфері соціального захисту населення, особлива увага приділяється питанням 

об’єктивності таких даних. До прикладу, опанування програми Public Policy 

& Social Welfare Школи публічної політики Каліфорнійського університету, 

що включає питання формування та реалізації сервісно-орієнтованої 

державної політики та соціального забезпечення, передбачає “широку” 

міждисциплінарну підготовку в галузі економіки, статистики, методології 

проведення досліджень тощо [123]. 

Оскільки у центрі уваги нашого дослідження проблеми формування та 

реалізації державної політики зайнятості у контексті її переродження, 

трансформації у напрямку сервісно-орієнтованої спрямованості, теоретичну 

базу нашого дослідження склали переважно роботи вітчизняних та 

зарубіжних вчених присвячені формуванню ідеології та методології 

реалізації сервісної діяльності органів публічної влади, напрацюванню 

механізмів державного регулювання зайнятості, надання послуг у цій сфері, 

визначенню шляхів підвищення конкурентоспроможності різних категорій 

осіб на ринку праці, а також проблемам розвитку трудового потенціалу 
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країни. Зазначене знайшло відображення у низці робіт українських та 

зарубіжних науковців (економістів, управлінців, соціологів, психологів та ін.), 

що містять: положення щодо механізмів формування і реалізації державної 

політики; наукові положення теорії державного управління соціальними 

системами та державного регулювання економіки; концептуальні підходи щодо 

державного регулювання зайнятості, положення теорії економіки праці, 

соціальної політики та економіки; сучасні підходи щодо організації діяльності 

сервісних інституцій. 

Одним з наймасштабніших є внесок британського економіста Джона 

Мейнарда Кейнса. І хоча його роботи були присвячені вирішенню 

досліджуваної нами проблеми переважно з економічної точки зору, разом з 

тим вчений доводив необхідність посилення державного впливу та 

розширення функцій державних органів у подоланні безробіття і 

раціональному використанні та розподілі трудових ресурсів. Дж. М. Кейнс 

доводив недостатнє саморегулювання системи ринкових економічних 

відносин та обов’язковість державного впливу на економіку для забезпечення 

максимального рівня зайнятості та економічного зростання. 

У всесвітньо відомій праці “Загальна теорія зайнятості, відсотків і 

грошей” [Ошибка! Источник ссылки не найден.] Дж. М. Кейнс відстоював 

ідею “ефективного попиту” для підвищення рівня зайнятості, яка полягала в 

тому, щоб активізувати та стимулювати сукупний попит, впливати на 

виробництво і пропозицію товарів і послуг. Доводив необхідність стабілізації 

економіки через постійні довгострокові державні інвестиції, наприклад, в 

розвиток інфраструктури, будівництво. 

Наукові думки Дж. М. Кейнса щодо державного регулювання 

зайнятості дістали продовження в теорії, яка отримала назву 

посткейнсіанства (С. Вайнтрауб, П. Девідсон, А. Ейхнер, Н. Калдор, 

Р. Клауер, А. Лейонхуфвуд, Х. Мінскі, Л. Пазінетті, Дж. В. Робінсон, 

П. Сраффа та ін.). Відтак, державне регулювання зайнятості набуло 



14 

 

 

 

поширення в Австрії, Бельгії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Франції, Швеції. 

Разом з тим, вчені відмічають значний вплив “неокласичної концепції” у 

регулюванні зайнятості з приходом до влади консервативних урядів у кінці 

ХХ століття [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 95]. Прибічники 

“неокласицизму”, які починаючи з А. Маршала [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.], А. Пігу [Ошибка! Источник ссылки не найден.], стверджували 

про негативний вплив державного регулювання на економічну систему та 

доцільність ринкового саморегулювання, під впливом “кейнсіанства”, 

визнали необхідність часткового втручання держави та ключовою умовою 

соціально-економічного розвитку вбачали свободу дії ринкових сил. До 

найбільш впливових течій розвитку неокласичної теорії відносять 

монетаризм, що надає особливого регулюванню грошової сфери, одночасно 

визнаючи необхідність обмеження механізмів державного регулювання. 

Незважаючи на розмаїття наукових теорій, сучасна макроекономіка в 

повній мірі не спирається на жодну з них, визнаючи можливість обрання 

механізмів державного регулювання з урахуванням соціальних, економічних, 

геополітичних та інших чинників кожною країною. А пропоновані наукові 

концепції у цій сфері відзначаються комбінованим, інтегрованим характером.  

У вітчизняному науковому полі проблематика визначення ролі держави 

у регулюванні сфери зайнятості населення протягом останніх десятиліть 

знаходила особливу увагу. Окремі вітчизняні вчені [26, с. 94] обґрунтовували 

необхідність впровадження широкомасштабного державного регулювання в 

сучасних українських реаліях, поділяючи бачення стосовно головних 

недоліків ринкового механізму (ринкові ціни не відображають соціальні 

втрати виробництва; люди можуть залишитись без роботи й заробітку), яку 

відстоював ще в 1990-х роках американський економіст Дж. Сакс [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. З точки зору напрацювання наукового 

підґрунтя сервісної діяльності органів публічної влади у сфері зайнятості 

населення, видається доцільним та логічним звернутись до праць учених, які 
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розглядають особливості надання окремих послуг, спрямованих на 

регулювання рівня зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності 

робочої сили на ринку праці.  

Слід відзначити важливу роль зазначених та інших вітчизняних та 

зарубіжних вчених у формуванні теорії та методології державного регулювання 

зайнятості населення, розробленні підходів щодо реалізації державної політики 

у цій сфері, організації діяльності служб зайнятості. Водночас, тенденції 

останніх років щодо ситуації на ринку праці, зокрема спричинені розвитком 

цифрової економіки та суспільства, зумовлюють пришвидшення втрати 

актуальності окремих наукових положень та теоретичних підходів до 

вирішення зазначених проблем. 

Визначаючи, що українська держава нині перебуває в процесі побудови 

власної моделі формування та реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення, яка б відповідала вимогам часу, відзначимо наукову 

позицію українського вченого Ю. Маршавіна щодо необхідності врахування 

усього комплексу глобальних процесів і тенденцій, “…зокрема переплетення 

та інтеграції національних економік, зростання їх відкритості, значне 

збільшення масштабів і лібералізацію міжнародної торгівлі, збільшення 

міграційних потоків…”. На думку автора, це є важливою методологічною 

передумовою визначення закономірностей і напрямів розвитку вітчизняного 

ринку праці, формування ефективної системи його регулювання, яка б 

враховувала як переваги, так і загрози глобалізації. 

Забезпечення гарантій держави щодо прав громадян на працю та 

соціальний захист від безробіття в умовах нової економічної реальності та 

розвитку цифрового суспільства вимагає застосування новітніх механізмів 

формування та реалізації державної сервісно-орієнтованої політики у цій сфері. 

Реалізація державної політики зайнятості потребує глибокого й усестороннього 

дослідження як наукова й практична проблема. В умовах нинішньої соціально-

економічної ситуації, викликів та диспропорцій ринку праці, зростає потреба 
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напрацювання сучасних підходів, принципів та методів реалізації державної 

політики у сфері зайнятості населення, формування інструментарію діяльності 

відповідних державних органів. 

Для здійснення науково-теоретичного обґрунтування сутності сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення важливим є 

науковий аналіз та обґрунтування окремих ключових понять понятійно-

категорійного апарату дослідження. З точки зору зайнятості/незайнятості все 

доросле населення поділяється на три категорії: зайняті, економічно неактивні 

та безробітні [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 186]. У контексті 

нашого дослідження найбільший науковий інтерес викликає остання категорія 

населення: безробітні громадяни, шукачі роботи як клієнти державних 

сервісних інституцій у сфері зайнятості населення. Відповідно до вимог 

Міжнародної організації праці (далі – МОП) до категорії “безробітних” 

належать особи віком від 15 до 70 років (зареєстровані чи незареєстровані в 

державній службі зайнятості (далі – ДСЗ)), які: не мають роботи (прибуткового 

заняття); активно шукають роботу або намагаються організувати власну справу 

впродовж останніх чотирьох тижнів; готові приступити до роботи впродовж 

двох найближчих тижнів. До категорії безробітних належать також особи, які не 

шукають роботу через те, що вже знайшли її і мають домовленість про початок 

роботи через певний проміжок часу (протягом найближчих двох тижнів) та 

особи, які навчаються за направленням ДСЗ. Тобто, міжнародні вимоги та 

стандарти вимагають від особи активності у пошуку роботи для отримання 

офіційного статусу безробітної особи. При цьому, активний пошук роботи може 

передбачати не лише пошук роботи за наймом, а й організацію власної справи. 

Загалом “активний пошук роботи” включає: реєстрацію в ДСЗ чи 

приватних установах з метою пошуку роботи; звернення безпосередньо до 

роботодавців; розсилання резюме (короткої інформації про рівень професійної 

підготовки та кар’єру); розміщення оголошень у засобах масової інформації; 

звернення за сприянням працевлаштування до родичів і друзів; звернення за 

ліцензіями та дозволами; пошук фінансових ресурсів, землі, будівель, 
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приміщень, машин і устаткування для створення власного підприємства. 

Критерій “готовність приступити до роботи” означає, що при наявності 

робочого місця людина має бути готовою почати працювати впродовж 

наступних двох тижнів. Мета цього критерію полягає у тому, щоб виключити 

осіб, які шукають роботу з метою приступити до неї пізніше (наприклад, 

студенти вузів, які під час обстеження шукали роботу, щоб приступити до неї 

лише після закінчення навчального закладу). У випадках, коли звичайні 

способи пошуку роботи непридатні, коли ринок праці достатньо не 

організований або обмежений за масштабами або попит на робочу силу 

низький, можливе застосування послаблення стандартного визначення 

безробіття, тобто використання тільки критеріїв пошуку роботи та готовності 

приступити до роботи. Тобто, при частковому послабленні критерію до 

безробітних належать ті особи, які не шукали роботу з певних причин 

(наприклад, особи, які були тимчасово звільнені роботодавцем, у результаті 

чого вони втратили формальний зв’язок із підприємством, особи, які чекають 

запрошення на роботу або результатів конкурсу, зневірені особи тощо) [69]. 

Відповідно до українського законодавства безробітними є особи віком від 

15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших 

передбачених законодавством доходів як джерела існування, готові та здатні 

приступити до роботи. “Зареєстрований безробітний” – особа працездатного 

віку, яка зареєстрована в територіальному органі центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення 

та трудової міграції (в ДСЗ – прим. автора), як безробітна і готова та здатна 

приступити до роботи [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Реєстрація 

безробітного, відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та 

ведення обліку осіб, які шукають роботу, передбачає внесення даних про особу, 

що звернулася за сприянням у працевлаштуванні, до Єдиної інформаційно-

аналітичної системи (далі – ЄІАС) ДСЗ з подальшим наданням такій особі 

статусу зареєстрованого безробітного [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 
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Як свідчить аналіз наукової літератури, стосовно громадян, які не мають 

роботи застосовують терміни “безробітні”, “зареєстровані безробітні”, 

“непрацюючі особи”, “незайняте населення” та ін. У своєму дослідженні ми 

будемо керуватися вимогами вітчизняного законодавства та використовувати 

стосовно тих громадян, які отримують послуги в центрах зайнятості (далі – ЦЗ) 

та їх філіях, “безробітні” та “зареєстровані безробітні” (залежно від перебування 

на обліку в ЦЗ). Статус зареєстрованого безробітного надається громадянину 

ДСЗ за особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня 

реєстрації у службі зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання 

чи місця перебуванням [10] (відповідно до попередньої редакції Закону України 

“Про зайнятість населення” такий статус можливо було отримати з восьмого 

дня після реєстрації у ЦЗ лише за місцем проживання – прим. автора). 

У дисертаційній роботі ми будемо вживати поняття безробітні особи як 

клієнти державних сервісних інституцій у сфері зайнятості населення у тому 

визначенні, яке закріплене положеннями відповідного законодавства [90], однак 

при цьому будемо зважати на соціальні, економічні та, насамперед, 

психологічні особливості осіб, які втратили роботу: такі особи потребують 

допомоги зазначених інституцій у соціалізації/ресоціалізації, покращенні їх 

матеріального становища, фінансового благополуччя через залучення до 

трудової діяльності, інтеграцію до ринку праці. 

Громадянину, який звернувся до служби зайнятості пропонується робота, 

яка визнана законодавством “підходящою”. Так, стаття 46 Закону України “Про 

зайнятість населення” визначає “підходящою” для безробітного таку роботу, що 

відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням 

доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої 

державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. Заробітна плата 

повинна бути не нижче розміру заробітної плати особи за останнім місцем 

роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати за минулий місяць у 

регіоні, в якому особа зареєстрована як безробітна. 

Під час пропонування підходящої роботи враховується тривалість роботи 
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за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а 

також потреба ринку праці. Для осіб без професії (спеціальності), які вперше 

шукають роботу підходящою вважається така робота, яка потребує первинної 

професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а для осіб, 

які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю більше 

шести місяців, підходящою вважається робота за професією останнього місця 

роботи або робота з проходженням попередньої перепідготовки за новою 

професією (спеціальністю) за направленням ЦЗ. У випадку коли безробітній 

особі впродовж шести місяців не вдалося підібрати роботу за професією, їй 

пропонується робота, яка потребує навчання з урахуванням здібностей, стану 

здоров’я, професійного досвіду та потреб ринку праці. Для громадян, які не 

працювали за попередньо здобутою професією (спеціальністю) понад 

12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім 

місцем роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) 

може вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з 

урахуванням потреб ринку праці. Разом з тим, після зміни безробітним професії 

за направленням ЦЗ підходящою вважається робота як за новою, так і за 

попередньою професією (спеціальністю). У процесі підбору підходящої роботи 

для осіб з інвалідністю враховуються не лише їх професійні знання та навички 

та побажання щодо умов праці, а й вимоги індивідуальної програми 

реабілітації. При цьому може здійснюватися розумне пристосування існуючого 

або створення нового робочого місця. Для безробітних без професії, осіб, які 

працювали на роботах, що не потребували спеціальної підготовки, термін 

перебування яких на обліку в ЦЗ перевищує шість місяців, підходящою 

роботою також законодавчо визначена участь у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру тривалістю понад місяць. Участь у таких роботах також 

вважається підходящою роботою для громадян, які бажають повернутися до 

трудової діяльності після тривалої перерви (понад рік) за умови відповідності 

цих робіт їх освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду. Ця норма не 

поширюється лише на громадян, яким до досягнення пенсійного віку 
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залишилося два або менше двох років. 

Відповідно до вимог українського законодавства, для безробітної особи 

не може вважатися підходящою робота в наступних випадках: місце роботи 

розташовано за межами доступності транспортного обслуговування, 

встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу 

відповідної ради; умови праці не відповідають правилам і нормам, 

встановленим законодавством про працю та охорону праці (у т. ч. якщо на 

запропонованому місці роботи порушуються встановлені законом строки 

виплати заробітної плати); умови праці на запропонованому місці роботи не 

відповідають стану здоров’я громадянина, підтвердженому медичною довідкою 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Безробітній особі може бути 

запропоновано роботу, що потребує зміни місця проживання, але такий варіант 

працевлаштування можливий лише за згоди самої особи. 

У контексті подальшого формування понятійно-категорійного апарату 

дослідження, варто відзначити, що українським законодавством державне 

регулювання зайнятості розглядається як формування і реалізація державної 

політики у сфері зайнятості населення з метою створення умов для 

забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості і соціального 

захисту в разі настання безробіття [Ошибка! Источник ссылки не найден.17].  

Формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості 

населення забезпечують Верховна Рада України (далі – ВРУ), Кабінет Міністрів 

України (далі – КМУ), Міністерство соціальної політики України (далі – 

Мінсоцполітики України), інші центральні органи виконавчої влади, місцеві 

державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. Головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення є Мінсоцполітики України. 

Безпосередньо реалізує державну політику у сфері зайнятості населення – ДСЗ 

через центральний апарат та територіальні органи. До основних завдань служби 

(на всіх рівнях) належать: сприяння громадянам у підборі підходящої роботи; 
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надання роботодавцям послуг з добору працівників; участь в організації 

проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру; сприяння 

громадянам в організації підприємницької діяльності; участь у реалізації 

заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, 

сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення; організація 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з 

урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці; проведення 

професійної орієнтації населення; додаткове сприяння у працевлаштуванні 

окремих категорій громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на 

ринку праці тощо [67]. 

В умовах розвитку цифрової економіки та суспільства, одним з 

пріоритетних завдань ДСЗ як державної сервісної інституції стає надання 

допомоги у працевлаштуванні в пришвидшені терміни, реалізація 

персоніфікованого підходу в наданні послуг клієнтам, зокрема безробітним 

громадянам. Саме тому на часі вдосконалення технологій та методів роботи 

ДСЗ, впровадження сучасних підходів у наданні послуг безробітним 

громадянам. Окрім того, актуалізувалося питання необхідності додаткових 

гарантій для соціально вразливих верств населення. Такі малоконкурентні на 

ринку праці групи населення складають значну частку клієнтів центрів 

зайнятості (понад 35% станом на 01 березня 2019 року). Серед них: особи 

передпенсійного віку; жінки з малолітніми дітьми; молодь, яка шукає перше 

місце роботи; люди з інвалідністю; учасники бойових дій; внутрішньо 

переміщені особи (далі – ВПО) [68].  

У таких умовах, потреба напрацювання теорії та методології формування 

й реалізації державної політики зайнятості у частині її сервісної спрямованості є 

очевидною.  

Аналіз робіт зарубіжних і вітчизняних учених свідчить про те, що 

ключові принципи вироблення сервісно-орієнтованої державної політики 

пов’язуються зі зміною ролі громадянського суспільства та окремого 
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громадянина у публічному управлінні, посиленням участі громадян, а також 

спрямованістю на забезпечення потреб громадян, підвищення якості 

управлінських послуг, зручності їх отримання та своєчасності. 

В основу розуміння сутності “сервісної” держави покладають зміну 

ролі громадянина (громадянського суспільства) у державному управлінні: 

сервісна модель передбачає формування вертикалі “знизу    вгору”, коли 

ініціатива спрямовується від недержавних, громадських організацій, бізнес-

структур, а також спостерігається посилення залученості громадян з метою 

забезпечення позитивних системних змін [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., с. 127]. 

Українські вчені [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! 

Источник ссылки не найден.; 119], розглядаючи сервісну модель модернізації 

державного управління, тобто модель модернізації відносин між органами 

влади та громадянами, виділяють ключові принципи: клієнтських відносин між 

громадянами та державними службовцями; конкурентності управлінських 

послуг; незалежного оцінювання якості послуг; оптимізації технологічної 

послідовності надання послуг та ін.  

В широкому розумінні, сервісно-орієнтована державна політика або 

державна політика надання управлінських послуг за визначенням українського 

вченого О. Карпенка [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 29] – це 

цілеспрямований курс дій органів влади та сукупність засобів (механізмів, 

інструментів, важелів, способів), які вони практично реалізують для створення, 

забезпечення, функціонування та розвитку сервісної держави (впровадження 

механізмів взаємодії суб’єктів і об’єктів надання державних і муніципальних 

сервісів). Стратегічними пріоритетами такої політики є: забезпечення 

доступності одержання послуг органів влади для кожного громадянина, 

безоплатно або за економічно обґрунтованою оплатою; гарантування захисту 

прав та законних інтересів користувачів державних і муніципальних сервісів; 

забезпечення рівності прав кожного на одержання послуг за єдиними для всіх 
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процедурами [51, с. 26] та ін.  

У процесі вироблення сервісно-орієнтованої державної політики 

набувають важливості інтереси окремих соціальних груп, а задля ефективної її 

реалізації ці інтереси повинні бути враховані державними інститутами 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. У сфері зайнятості населення 

необхідність забезпечення персоніфікованого підходу до надання послуг 

громадянам обумовлена тим, що поряд з забезпеченням соціального захисту 

населення, гарантіями вільно обраної зайнятості (місця застосування праці та 

виду діяльності, вибору або зміни професії) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], ефективна державна політика має сприяти раціональному 

використанню як трудового суспільного потенціалу, так і окремого 

громадянина. 

Спираючись на вищезазначені положення щодо сутності та принципів 

реалізації державної сервісно-орієнтованої політики, зокрема викладені у 

роботах О. Карпенка [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 51], наголосимо 

на двох ключових аспектах. Перший – це цілеспрямованість дій державних 

органів, другий – вибір засобів, інструментарію для досягнення визначених 

цілей та кінцевої мети. 

Метою формування і реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення є створення умов для забезпечення повної та продуктивної вільно 

обраної зайнятості і соціального захисту в разі настання безробіття. Тобто, 

кінцевою метою є такий рівень зайнятості населення, який дозволить 

забезпечити ефективне суспільне виробництво, задовольнити потреби 

конкретного працівника, забезпечити дотримання встановлених законодавством 

соціальних гарантій тощо [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. За 

визначенням А. Калини, основною метою державної політики зайнятості є 

створення умов для розвитку постійної, продуктивної і високоприбуткової 

зайнятості. Окрім цього дослідниця зазначає, що державна політика у сфері 

зайнятості спрямована на стимулювання економічного зростання і розвитку, а 
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метою цієї політики є створення умов для того, щоб кожний, хто шукає роботу, 

мав змогу отримати робоче місце, поєднати продуктивну працю зі свободою 

вибору зайнятості, отримати підготовку і використати свої навички та здібності 

для виконання роботи, до якої він здатний [49, с. 55].  

Законодавством України визначено основні напрями державної політики 

у сфері зайнятості населення. До них належать: створення умов для розвитку 

економіки та сприяння створенню нових робочих місць; задоволення попиту 

пріоритетних галузей економіки у висококваліфікованих працівниках; сприяння 

зайнятості громадян; посилення мотивації до легальної і продуктивної праці; 

повернення безробітних до продуктивної зайнятості; активізація 

підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості населення; сприяння 

підприємствам, установам та організаціям у професійному розвитку 

працівників; збалансування попиту і пропозиції у частині обсягу та рівня 

кваліфікації робочої сили на ринку праці шляхом системного прогнозування 

потреб економіки; забезпечення рівних можливостей для реалізації суб’єктами 

господарювання інфраструктурних проектів та цільових програм, що 

фінансуються за рахунок державних коштів; удосконалення системи 

професійного навчання з урахуванням інтересів особистості, потреб економіки 

та ринку праці; координація та контроль діяльності суб’єктів господарювання, 

які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні; міжнародне 

співробітництво у сфері забезпечення соціального захисту громадян України, 

які працюють за кордоном; взаємодія органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, роботодавців та професійних спілок з метою 

забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості, зокрема через 

реалізацію заходів сприяння зайнятості населення; забезпечення ефективного та 

цільового використання коштів, спрямованих на реалізацію державної політики 

зайнятості; реалізація заходів сприяння зайнятості недостатньо 

конкурентоспроможних на ринку праці громадян (осіб з інвалідністю, молоді, 

які закінчила навчання, осіб передпенсійного віку та ін.); заохочення 
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роботодавців, які створюють нові робочі (зберігають існуючі), особливо задля 

працевлаштування осіб, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці; 

забезпечення співпраці ДСЗ, організацій, які надають послуги з посередництва 

у працевлаштуванні, а також установ соціальної, професійної і трудової 

реабілітації осіб з інвалідністю, соціальних служб для молоді; регулювання 

залучення до роботи іноземних працівників з метою захисту внутрішнього 

ринку праці [56Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення відбувається 

кількома шляхами: проведення податкової, кредитно-грошової, інвестиційної, 

бюджетної, соціальної, зовнішньоекономічної та інноваційної політики з метою 

розширення сфери застосування праці, забезпечення повної, продуктивної, 

вільно обраної зайнятості, підвищення рівня кваліфікації та 

конкурентоспроможності робочої сили; визначення у загальнодержавних 

програмах економічного та соціального розвитку, програмах економічного і 

соціального розвитку Автономної Республіки Крим (далі – АРК), областей, 

районів, міст показників розвитку ринку праці та зайнятості населення та їх 

оцінювання за результатами реалізації таких програм; включення до системи 

регулювання ринку праці заходів щодо запровадження стимулювання 

вітчизняного виробництва до створення нових робочих місць у пріоритетних 

галузях економіки та сільській місцевості; сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності робочої сили та зайнятості населення; соціального 

захисту громадян у разі настання безробіття; сприяння самозайнятості 

населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу, в т. ч. у сільських 

населених пунктах та на депресивних територіях; розвитку сільського 

аграрного туризму, кластерів народних художніх промислів; створення умов 

для забезпечення підвищення конкурентоспроможності робочої сили та її 

мобільності; прогнозування та оцінки впливу на ринок праці політики у сфері 

зайнятості; ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за 

кордоном. Реалізація пасивної політики у сфері зайнятості населення не має на 
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меті підвищення рівня зайнятості населення, зменшення професійно-

кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці і відбувається через реєстрацію та 

облік безробітних осіб, виплату їм грошової допомоги. Натомість, заходи 

активної політики у сфері зайнятості населення спрямовані на збільшення 

попиту на робочу силу, підвищення її конкурентоспроможності, а також 

покращення пропозиції роботи та якості робочих місць. До них відносять 

надання інформаційних та профорієнтаційних послуг, організацію 

професійного навчання, допомогу у працевлаштуванні, сприяння 

самозайнятості та підприємницькій діяльності громадян, відкритті власної 

справи, створення додаткових робочих місць, організацію громадських робіт та 

ін. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У своєму дослідженні ми будемо вживати поняття “активна сервісно-

орієнтована державна політика у сфері зайнятості населення” та “пасивна 

сервісно-орієнтована державна політика зайнятості” як похідні від економічних 

категорій “активна політика зайнятості” та “пасивна політика зайнятості”. 

Водночас, розглядатимемо їх не через соціально-економічну роль у 

вирівнюванні попиту на трудові ресурси та їх пропозиції (активна) та усуненні 

матеріальних наслідків безробіття (пасивна), а через сукупність клієнто-

орієнтованих заходів з надання допомоги щодо інтеграції безробітних осіб до 

ринку праці (активна) та їх підтримки (пасивна). 

Соціальну та економічність доцільність надання пріоритетів заходам 

активної державної політики у сфері зайнятості населення в умовах дисбалансу 

на ринку праці доведено багаторічним зарубіжним досвідом та вітчизняною 

практикою. 

В умовах розвитку цифрового суспільства актуальність активних заходів 

з професійної орієнтації населення, кар’єрного консультування посилюється з 

огляду на її значення для узгодження професійних інтересів і можливостей 

людини зі швидкозмінюваними вимогами цифровізації економіки та 

суспільства, а послуг з професійного навчання, перенавчання осіб (retraining, 
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reskilling, upskilling) – з урахуванням потреби забезпечення відповідності рівня 

професійної підготовки шукачів роботи новим вимогам ринку праці.  

Профорієнтаційна робота повинна проводитися для різних категорій та 

вікових груп населення. З цієї метою можуть бути реалізовані різні її форми та 

методи, у т. ч. індивідуальні та групові консультації, семінари тощо. 

Професійне навчання також має розглядатися як напрям активної сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості та спосіб повернення до 

праці тих категорій працездатного населення, які не мають належної 

професійної підготовки або мають професію, яка не користується попитом на 

ринку праці (чи має обмежений попит). 

Однією з обов’язкових передумов формування та реалізації сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення, на нашу 

думку, є різнорівнева взаємодія, розвиток партнерства, узгодження різних 

інтересів найманих працівників, роботодавців та держави. Про це свідчить 

досвід розвинених країнах світу [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

Ошибка! Источник ссылки не найден.; 58; Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; 94; 96]. Важливою є роль такої взаємодії у підвищенні якості 

професійної підготовки кадрів, подоланні дисбалансу між пропозицією 

робочої сили та попитом на неї, узгодженості ринку праці та ринку освітніх 

послуг [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Різнорівнева взаємодія та партнерство розглядаються нами як спосіб 

врегулювання інтересів різних суб’єктів і обов’язкова умова формування та 

реалізації ефективної сервісно-орієнтованої державної політики у сфері 

зайнятості населення в Україні. І хоча, результати вивчення практики 

надання послуг у сфері зайнятості населення свідчать, що механізми 

врегулювання інтересів держави, роботодавців і безробітних осіб повноцінно 

не реалізується, вважаємо, що подальшу співпрацю зацікавлених сторін 

необхідно розвивати за напрямами: з’ясування вимог ринку праці; 
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визначення попиту на професії; формування вимог до професійного рівня 

претендентів на робоче місце; визначення необхідних компетенцій з метою 

вибору подальшого навчання; формування змісту навчання; опанування 

шукачами роботи нового обладнання та технологій; професійна орієнтація, 

допомога у розвитку кар’єри тощо.  

Актуальним науковим завданням залишається обґрунтування нових 

форм різнорівневої взаємодії сторін у процесі вироблення сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення в контексті 

реалізації підходів багаторівневого врядування (Multilevel Governance). 

Таким чином, аналізуючи сутність, основні підходи вироблення сервісно-

орієнтованої державної політики, визначаючи можливості їх застосування у 

процесі формування та реалізації державної політики зайнятості, ми приходимо 

до висновку, що найбільш важливими аспектами, у даному контексті, є 

цілеспрямованість дій відповідних державних органів та вибір механізмів, 

засобів, інструментарію для досягнення визначених цілей та кінцевої мети.  

 

1.2. Сервісна діяльності держави у сфері зайнятості населення: 

основні принципи, завдання та напрями реалізації 

 

Українська держава перебуває в процесі побудови власної моделі 

формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, 

що відповідає вимогам часу. За даними Всесвітнього економічного форуму у 

Звіті про глобальну конкурентоспроможність 2017-2018 років, Україна посіла 

86 місце за ефективністю ринку праці серед 137 досліджуваних держав. 

Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого агентством 

Bloomberg у 2018 році, Україна на 53 місці серед 60 досліджуваних держав. 

При цьому наша держава виявилася найгіршою за продуктивністю праці, 

зайнявши останнє місце у рейтингу, та потрапила до трійки аутсайдерів за 

технологічними можливостями, зайнявши 58 місце. Це засвідчило про 
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низький рівень технологій, що застосовуються на виробництві та широке 

вироблення товарів з низькою доданою вартістю [45]. У таких умовах 

проблеми зайнятості населення, забезпечення потреб економіки країни в 

робочій силі, раціонального використання відповідних ресурсів задля 

подальшого підвищення рівня життя населення в країні все більше 

загострюються. 

Проведений нами аналіз свідчить, що окремі соціально-економічні 

тенденції розвитку суспільства є спільними для багатьох країні, у т. ч. й для 

України. Слід зазначити, що проблеми безробіття сьогодні гостро постають і 

в країнах Європейського Союзу (далі – ЄС). Насамперед, це стосується рівня 

безробіття серед молоді. Незважаючи на те, що загальний рівень безробіття 

серед населення в країнах ЄС протягом останніх років демонстрував стійке 

зниження, рівень зайнятості молоді залишається стабільно високим і вдвічі 

перевищує загальний рівень безробіття.  

Окрім загальносвітових тенденцій, на сфері зайнятості в нашій країні, 

віддзеркалюється нестабільна економічна ситуація, викликана зменшенням 

обсягів виробництва, скороченням робочих місць та іншими негативними 

чинниками, обумовлюючи загострення проблем у цій сфері, зростання напруги 

на ринку праці. Враховуючи вищезазначене, актуалізується питання 

напрацювання сучасних підходів щодо формування та реалізації державної 

сервісно-орієнтованої політики у сфері зайнятості населення та розроблення 

відповідного інструментарію. 

Інтеграція України до європейської спільноти зумовлює пріоритетність 

ідеї сервісної держави як альтернативи адміністративній системі державного 

управління, вибудовуючи нову ієрархію пріоритетів та цінностей. 

Реформування галузі державного управління в Україні потребує 

впровадження сучасних підходів до надання управлінських послуг, 

спрямованих на забезпечення потреб конкретних категорій населення 

(клієнтели) та суспільства загалом. Переорієнтація на сервісну спрямованість 
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стає базовим принципом трансформації системи здійснення сервісної 

діяльності органами влади [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

 
 

Рис. 1.1. Показники рівня безробіття за 2017 рік (за аналітичними та 

статистичними даними державної служби зайнятості України). 

Джерело: Ситуація на ринку праці: аналітична та статистична інформація 

державної служби зайнятості України [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 

Витоки осмислення сервісного характеру відносин громадян і держави 

беруть початок від ідеї Аристотеля щодо участі всіх громадян в управлінні 

державою як безумовного блага. Серед визначних прихильників теорії 

суспільного договору були філософи Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо та ін. 

Водночас розвиток галузі публічного управління та адміністрування (як у 

світовому масштабі, так і в українському вимірі) свідчить про те, що 

зазначені теорії не є лише надбанням минулого. Так, в останні роки 

науковцями у сфері державного управління, економіки, соціології 

запропоновано осучаснену інтерпретацію теорії суспільного договору, 

обґрунтування контракціонізму з позицій розвитку громадянського 
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суспільства, соціальної справедливості тощо.  

З огляду на це важливим є осмислення базових детермінантів сервісно-

орієнтованої державної політики шляхом здійснення порівняльного аналізу 

теорій “контракціонізму” (“контрактуалізму”) та “клієнтизму” 

(“клієнтелізму”), особливо при з’ясуванні функціональних зв’язків між 

суб’єктами та об’єктами взаємодії в контексті їх історіографії та сучасного 

використання.  

Вектор підвищення ролі і значення громадянина в державному 

управлінні, його перетворення з об’єкта впливу держави на реального 

учасника управлінських процесів послідовно простежується в 

еволюціонуванні різних концепцій державного управління: “public 

administration” “new public management” & “policy network” “good governance” 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 127]. 

Відповідно до концепції “new public management” сервісній діяльності 

органів влади відводиться ключова роль, згідно з якою надання 

управлінських послуг є базовою функцією держави (тобто будь-яка 

діяльність держави є сервісною). На нашу думку, функціонально таку 

діяльність слід поділяти безпосередньо на надання управлінських послуг, 

визначення способів їх формування та реалізації, забезпечення умов і 

процесів щодо їх надання, а також на здійснення управління державними 

ресурсами. Держава розглядається як велика корпорація: є бюджет, витрати й 

доходи, є акціонери та одночасно клієнти – громадяни, зацікавлені в тому, 

щоб управлінські послуги були максимально дешеві й доступні. І відповідно 

до цього підходу держава за аналогією з великою корпорацією повинна 

прагнути того, щоб забезпечити інтереси насамперед своїх акціонерів, а з 

цією метою вона має підвищувати свою ефективність аналогічно тому, як 

корпорація повинна підвищувати свою капіталізацію, змінюючи моделі 

управління на більш технологічні й ефективні [Ошибка! Источник ссылки 

не найден., c. 62]. Держава, надаючи управлінські послуги, зокрема 
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генеруючи ліцензії, реєстрації, залишає за собою функції контролю, 

регулювання та коригування, а також стимулювання та розподілу За 

державою зберігається “контрольний пакет” управлінських рішень щодо 

державного, корпоративного та приватного секторів суспільного життя. 

Надання державою якісних суспільних благ (національна безпека, державне 

управління, національні транспортні мережі комунікацій, зв’язку тощо), як і 

утвердження істинних національних очікувань, залежить від якості цих 

управлінських рішень [ 138]. 

Сталий розвиток сфери надання управлінських послуг досягається 

завдяки забезпеченню високої ефективності системи управління якістю 

сервісної діяльності органів влади, яка здійснюється шляхом інтеграції 

багаторівневого управління: перший рівень є основою системи управління, 

формує загальне спрямування організації процесу надання послуг; другий – 

гарантує інклюзивність сервісної взаємодії надавача та одержувача; третій – 

дає змогу здійснювати моніторинг та приймати управлінські рішення для 

розв’язання проблем, що виникають [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Ідеологія сервісної держави поступово набула популярності у сфері 

державного управління багатьох розвинутих країн світу. Сервісні процеси в 

загальноєвропейській практиці суспільного управління поширилися на 

діяльність усіх органів влади ЄС, що зумовило необхідність забезпечення 

уніфікації процесів надання управлінських послуг.  

Аналізуючи досвід реформування публічної служби Канади, 

вітчизняний учений А. Ліпенцев виокремлює як ключову передумову 

підвищення якості публічних послуг зміну організаційної культури, 

акцентуючи увагу на включеності/емоційній залученості персоналу 

(engagement), постійному навчанні, необхідності розвитку соціальних та 

емоційних компетенцій, зниженні ступеня формалізації [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Важливим аспектом, на думку автора, є підвищення 
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соціальної чутливості державної служби до потреб громадян.  

Ціннісним орієнтиром сучасних інтеграційних процесів України мають 

стати основні засади контракціонізму (контрактуалізму), в рамках якого 

суспільству пропонується не відмежовуватися від інтересів політичної, 

етнічної, релігійної, культурної меншості на користь домінуючій думці 

більшості, а проводити конструктивний діалог для розподілу сфер впливу на 

прийняття відповідних рішень, усуваючи конкуренцію за можливість їх 

формування [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 17].  

Основою концепції контракціонізму є укладання суспільного договору 

(соціального контракту). Вона набуває особливої актуальності для 

досягнення громадянського консенсусу, розбудови правової держави, 

обстоювання законних інтересів громадян. 

Серед засновників теорії суспільного договору найбільш визначними є 

відомі американські вчені: економіст Дж. Б’юкенен та філософи-

контракціоністи Дж. Роулз і Р. Дворкін. Ключове поняття концепції 

Дж. Б’юкенена – “конституція” в розумінні “наперед узгоджених правил, за 

якими здійснюються подальші дії”. Конституція – це, передусім, основний 

закон не держави, а громадянського суспільства [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Консенсус як основа легітимності в теорії Дж. Роулза 

свідчить про наближеність його позиції до поглядів Дж. Б’юкенена, згідно з 

якими спільна згода, консенсус пов’язуються з установленням суспільного 

договору. Дж. Б’юкенен визнавав, що його власний підхід близький до 

відомої філософської моделі Дж. Роулза, який, застосувавши моральні 

критерії до аналізу проблеми невизначеності в політиці, розробив нові 

принципи соціальної справедливості, які виходять із концепції досягнення 

загальної згоди на основі контрактів, що має передувати стадії вибору 

політичної конституції [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Американський за походженням (та одночасно британський) учений 

Р. Дворкін збагатив теорію суспільного договору в частині захисту 
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природних прав громадян у суспільстві, в т. ч. права на повагу та гідність 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

У сучасному суспільстві це явище набуває нових характеристик. Адже 

в патрон-клієнтських відносинах нинішній патрон може бути посередником, 

встановлювати зв’язки з державною владою, при цьому контролювати 

політичні організації та користуватися публічними ресурсами (робочі місця, 

соціальні пільги), а клієнти, якими можуть бути й організації (етнічні 

меншини, профспілки), надають патронові електоральну підтримку 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Аналізуючи значення клієнтизму (клієнтелізму) в теорії державного 

управління в Україні, варто звернутися до Енциклопедичного словника з 

державного управління, в якому клієнтизм визначається як “…система 

неформальних відносин між індивідами та групами, що займають нерівні 

соціальні позиції, на основі взаємного обміну благами, в яких особа вищого 

статусу (патрон) використовує свій авторитет та ресурси для захисту 

інтересів свого клієнта в обмін на лояльність та різні послуги” [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Характеризуючи клієнтизм з погляду його 

ролі та місця в публічному управлінні, автори його основними рисами 

визначають: нерівність доступу до ресурсів, використання неправових 

засобів посилення впливу (корупція); наявність особистих зобов’язань або 

общинної солідарності між “патроном” та “клієнтом”; систематичне 

порушення громадянських прав та протидія існуванню громадянського 

суспільства. Крім того, до негативних характеристик клієнтизму належить те, 

що він призвів до розвитку патерналізму, політичної інертності, правового 

нігілізму населення. 

Зважаючи на зазначене вище, на думку авторів, клієнтизм (клієнтелізм) 

є небезпечним організаційно-управлінським явищем, яке характеризується 

керуванням правлячої еліти (патроном) шляхом створення умов штучного 

домінування однієї верстви (клієнтели) суспільства над всіма іншими. В 
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обмін на доступ до ресурсів країни та захист з боку держави ця частина 

суспільства (виборців) демонструє повну лояльність до дії правлячої еліти, 

тобто відбувається взаємовигідний обмін послугами та благами між ними, що 

суперечить концепції контракціонізму, базою якого є укладання суспільного 

договору (соціального контракту). Клієнтизм (клієнтелізм) є дисфункційним 

явищем, яке порушує рівновагу системи взаємовідносин держави й 

суспільства, породжуючи тіньовий лобізм та політичну корупцію. 

Результати компаративного аналізу основних положень теорії 

контракціонізму (контрактуалізму) та клієнтизму (клієнтелізму) дають 

підстави стверджувати щонайменше про важливість подальшої наукової 

дискусії щодо розроблення теорії державного управління (публічного 

управління та адміністрування) в Україні. Закладені науковцями теоретико-

методологічні основи в широкому історичному вимірі (Дж. Б’юкенен, 

Дж. Роулз, Р. Дворкін та ін.) через наступне осучаснення інтерпретації теорії 

суспільного договору зумовлюють подальший розвиток клієнто-орієнтованої 

організаційної та функціональної структури державного управління, 

переорієнтацію на сервісну спрямованість діяльності органів влади. 

Необхідність практичної реалізації ідеології сервісної держави, що 

набула популярності в багатьох розвинутих країнах світу, з погляду розвитку 

громадянського суспільства, дотримання соціальної справедливості, 

забезпечення прав людини, в сучасних соціальних та економічних умовах 

свідчить про актуальність концепції суспільного договору (соціального 

контракту). Аналіз праць відомих зарубіжних та вітчизняних вчених показав, 

що шляхом укладання суспільного договору може бути досягнуто 

соціального консенсусу – основи розвитку громадянського суспільства та 

одночасно легітимності влади.  

Отже, установлено, що ціннісним орієнтиром сучасних інтеграційних 

процесів України повинні стати основні засади контракціонізму та 

конструктивний діалог, а сервісну спрямованість – базовим принципом 
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трансформації системи органів публічної влади в Україні, побудови 

оновленої системи взаємовідносин громадянина і держави, реформування 

системи державного управління. Запорукою розбудови моделі “сервісної” 

держави є зміна ціннісних орієнтирів надання управлінських послуг.  

Слід відзначити, деструктивну роль явища клієнтизму (клієнтелізму) в 

публічному управлінні, у взаємовідносинах державної влади та 

громадянського суспільства. Подальшого вивчення потребує специфіка 

клієнтельних відносин у сучасному суспільстві.  

Практична реалізація викладених ідей та наукових положень щодо 

розбудови “сервісної” держави потребує подальшого вивчення світового 

управлінського досвіду, в т. ч. європейських країн, у яких реалізується 

концепція контракціонізму та горизонтальна структура суспільного договору 

супроводжується громадянським консенсусом. 

Тобто, один з ключових принципів розбудови сервісної держави 

полягає у зміненні (підвищенні) ролі громадянина в публічному управлінні 

“…з об’єкта впливу держави на реального учасника управлінських 

процесів…” [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 127]. 

Принципи “…надання публічних послуг як процесу реагування на 

потреби громадськості..” наводить у своїй роботі Т. Маматова, спираючись 

на рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку 

(OECD). До них, за визначенням автора, належать: 

– відкритість – клієнти повинні знати, як здійснюється надання послуг, 

які чинники обмежують діяльність службовців, хто і за що несе 

відповідальність і як можна виправити ситуацію у випадку неправильних дій; 

– залучення клієнтів – відносини з клієнтами формуються на підґрунті 

того, що клієнти сприймаються як активні учасники пропозицій та дій 

органів публічної влади; 

– забезпечення потреб клієнтів – послуги надаються у відповідь на 

конкретні запити людей; 
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– доступність – клієнти повинні мати легкий доступ до суб’єктів надання 

послуг у зручний час та до інформації в зручній формі. 

Вітчизняними вченими, які у своїх роботах пропонують концепцію 

сервісної держави в контексті модернізації системи публічного управління 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.; 119], виокремлено наступні 

принципи, на яких базується сервісна модель модернізації публічного 

управління, тобто зміни взаємовідносин між органами публічної влади та 

громадянами: 

– клієнтських відносин між органами публічної влади та громадянами, що 

передбачає зміну ролі публічного управлінця в напрямку забезпечення потреб 

громадян та зміну ролі громадянина з “прохача” до отримувача послуг; 

– мережевої побудови системи управління (на відміну від традиційної 

ієрархічної моделі), можливість формування якої забезпечується завдяки 

широкому упровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у 

процеси управління та надання послуг, що покращує доступність послуг 

органів публічної влади для громадян, покращує взаємодію як між 

надавачами та отримувачами послуг, так і всередині системи між 

державними органами; 

– конкурентності послуг, що включає передавання функцій щодо 

здійснення сервісної діяльності недержавному сектору, формування 

конкурентного середовища; 

– належного оцінювання якості послуг органів публічної влади – 

інтеграція системи громадського контролю в систему публічного управління 

забезпечує покращення якості надання послуг, а поширення цифрових 

технологій дозволяє розширити громадський контроль; 

– оптимізації технологічної послідовності надання послуг органами 

публічної влади, включаючи делегування окремих процедур та операцій, 

пов’язаних з наданням послуги на аутсорсинг, тобто на виконання 

недержавним сектором – це дозволяє забезпечити зручність їх отримання, 
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прискорити результат і позитивно впливає на якість надання послуг. 

Аналіз положень вищенаведених робіт свідчить про те, що ключові 

принципи сервісно-орієнтованої державної політики пов’язуються зі зміною 

ролі громадянського суспільства та окремого громадянина у публічному 

управлінні, посиленням залученості громадян, а також спрямовані на 

забезпечення потреб громадян, підвищення якості послуг, зручності їх 

отримання та своєчасності. 

Сукупність основних принципів формування та реалізації сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення, на нашу 

думку, формують загальні принципи державної політики у “сервісній” 

державі та специфічні (галузеві) принципи формування та реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення. 

Класифікація принципів формування та реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення в Україні спирається на вимоги чинної 

нормативно-правової бази та положення, отримані за результатами 

проведення наукових розвідок провідними вітчизняними вченими. Аналіз 

нормативно-правового підґрунтя досліджуваної наукової проблематики 

дозволяє з’ясувати, що державна політика зайнятості базується на наступних 

принципах: пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно обраної 

зайнятості в процесі реалізації активної соціально-економічної політики 

держави; відповідальності держави за формування та реалізацію політики у 

сфері зайнятості населення; забезпечення рівних можливостей населення у 

реалізації конституційного права на працю; сприяння ефективному 

використанню трудового потенціалу та забезпечення соціального захисту 

населення від безробіття. Їх чіткий перелік визначено статтею 15 Закону 

України “Про зайнятість населення”  

 

1.3. Нормативно-правове забезпечення сервісної діяльності органів 

публічної влади у сфері зайнятості населення 
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Наукова обґрунтованість та теоретико-методологічна розробленість 

проблеми формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення значною мірою залежить від повноти нормативно-правового 

забезпечення державного регулювання зайнятості, соціальної захищеності 

громадян у разі настання безробіття, надання послуг, спрямованих на 

підвищення рівня зайнятості населення в Україні. При цьому, однаково 

важливого значення набувають питання як національного, так і міжнародного 

регулювання відносин у сфері зайнятості населення. 

У науковій літературі міжнародно-правове регулювання розглядається як 

регулювання за допомогою міжнародних угод і як різновид міжнародного 

захисту прав людини. Вважається, що права людини у сфері зайнятості, трудові 

права були врегульовані одними з найперших, порівняно з іншими правами 

людини та громадянина. М. Грекова, розглядаючи особливості міжнародно-

правового регулювання відносин у сфері праці, наголошує, що за сучасних умов 

цей вид регулювання як правове явище “…являє собою не стільки закріплення 

на міжнародному рівні прав людини у сфері трудових відносин, скільки процес 

розроблення механізму їх імплементації в законодавство окремих країн” [33, 

с. 113]. Виходячи з цього, авторка пропонує розглядати міжнародно-правового 

регулювання відносин у досліджуваній сфері у статичному та динамічному 

розуміннях. У статичному – як закріплення у міжнародних документах певних 

стандартів трудових відносин, обов’язкових до виконання країнами-

учасницями та відображення в національному законодавстві. У динамічному – 

як реалізація міжнародних договорів у національному законодавстві країн-

учасниць. Зважаючи на це, проблеми удосконалення національного 

законодавства у сфері регулювання зайнятості є “…внутрішньої справою 

кожної країни” [33, с. 113]. 

Необхідність розширення як національного, так і наднаціонального, 

міждержавного регулювання відносин у сфері зайнятості населення обумовлено 
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виникненням нових і нетипових форм трудових відносин (“запозичена праця”, 

дистанційна зайнятість, часткова зайнятість, робота вдома, аутсорсинг, 

аутстаффінг, фріланс, працівники-мігранти і т. ін.). Потреба перегляду 

застарілих правових норм та окремих положень міжнародно-правових актів у 

сфері зайнятості населення, їх адаптації до сучасних умов, посилення уваги до 

реалізації міжнародних трудових норм актуальні через необхідність захисту 

економік окремих країн від впливу глобальних криз. 

Спрямованість на відповідність європейським стандартам, дотримання 

прав громадян, подальший розвиток українського суспільства, що вимагають 

перегляду і переосмислення функціональної та організаційної структури 

органів публічної влади, реалізації необхідних заходів щодо вироблення 

державної політики, обумовлюють пріоритетність питання нормативно-

правового забезпечення. Стосовно сфери зайнятості населення та її державного 

регулювання, актуальність даного питання обумовлюється впливом, який ця 

сфера чинить на розвиток економіки країни, обумовлюючи підвищення рівня 

добробуту громадян шляхом належного забезпечення реалізованості права на 

працю та законних інтересів, пов’язаних з цим. 

У світовій практиці право на працю визнається одним з базових прав 

людини, що має соціально-економічний характер, як таке, що забезпечує 

здобуття людиною джерел існування, не лише для себе, а й для членів своєї 

родини, а також дозволяє реалізувати свій власний трудовий потенціал, 

реалізувати себе в суспільстві. Це право врегульоване низкою міжнародних 

нормативно-правових актів, зокрема Загальною декларацією прав людини 

(ООН, 1948 р.) [Ошибка! Источник ссылки не найден.], якою проголошено 

право на працю і захист від безробіття, а також підтверджене Міжнародним 

Пактом про економічні, соціальні та культурні права (ООН, 1966 p.) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], низкою Конвенцій та Рекомендацій МОП, 

більшість з яких ратифіковано Україною. 

Стосовно європейських країн, право на працю захищено Європейською 
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соціальною хартією (переглянутою) (Рада Європи, 1961 p.; 1996 p.) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод (Рада Європи, 1950 p.) [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Ці документи ратифіковані Україною. Відтак, їх вплив на 

вітчизняну сферу прикладання праці є визначальним. Відповідно до 

Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та культурні права, право 

людини на працю передбачає можливість заробляти собі на життя працею, яку 

вона вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 6) [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], а заходи, яких повинні вжити держави-учасниці цього 

Пакту з метою повної реалізації цього права, включають програми професійно-

технічного навчання і підготовки, шляхи і методи досягнення продуктивної 

зайнятості в умовах, що гарантують основні політичні і економічні свободи 

людини. Відповідно до Європейської соціальної хартії кожен повинен мати 

можливість заробляти собі на життя шляхом вільного вибору професії (ст. 1) 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Загалом, поділяючи нормативно-правову базу формування та реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення на міжнародні та національні 

документи, відзначимо, що до міжнародних правових актів належать переважно 

прийняті Генеральною Асамблеєю ООН, МОП та іншими міжнародними 

організаціями [115]. Насамперед, варто відзначити особливу роль Міжнародної 

організації праці у формуванні міждержавної, світової політики зайнятості. Це 

унікальна всесвітня організація, що утворювалась з метою відновлення й 

захисту соціальної справедливості в повоєнні роки (1919 р.). У 1946 році МОП 

стала першою спеціалізованою установою ООН, яка об’єднала представників 

уряду, організацій роботодавців та працівників (профспілок). Така тристороння 

структура забезпечує вироблення спільної політики на засадах трипартизму та 

соціального діалогу. Окрім трипартизму (тристороннього представництва 

“працівник – роботодавець – держава”), до ключових принципів діяльності 

МОП належить принцип універсальності.  
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Принцип тристороннього представництва передбачає, що представники 

уряду, роботодавців і працівників, як соціальні партнери, мають однакове право 

голосу у формуванні політики у сфері зайнятості та розробленні програм 

діяльності МОП. 

Принцип універсальності передбачає поширення певних норм та 

зобов’язань на всіх учасників організації та можливість вступу до МОП будь-

якої держави, яка тим самим надає згоду на виконання певних зобов’язань. За 

таким принципом діють більшість міжнародних організацій, тоді як принцип 

трипартизму є унікальним і стосується лише МОП. 

Основними документами (конвенціями та рекомендаціями) МОП 

встановлює мінімальні стандарти щодо дотримання трудових прав громадян. 

Всі її рішення спрямовані на забезпечення гідної зайнятості різних категорій 

населення, отримання належної винагороди за працю, розширення 

можливостей для працевлаштування тощо. Наразі до її основних завдань 

належить не лише розроблення міжнародних стандартів у сфері зайнятості 

населення, а й контроль, нагляд за їх дотриманням.  

Основними органами МОП є Міжнародна конференція праці, 

Адміністративна рада та Міжнародне бюро праці (Женева). 

Міжнародна конференція праці є вищим керівним органом МОП, вона 

збирається раз на рік у Женеві. Конференція розробляє та приймає міжнародні 

конвенції та рекомендації, ухвалює бюджет та програму роботи Організації, 

обирає Адміністративну раду МОП. 

Адміністративна рада є виконавчим органом МОП. Вона обирається на 

три роки. До її складу входять 28 представників урядів, 14 представників 

роботодавців, 14 представників працівників. Адміністративна рада збирається 

тричі на рік. До її основних завдань належать розробка програми діяльності та 

бюджету МОП (які розглядаються та схвалюються Міжнародною 

конференцією праці). 

Міжнародне бюро праці – це постійно діючий секретаріат МОП у Женеві, 
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який, окрім цього, має представників у різних країнах. Разом з тим, він являє 

собою і науково-дослідний та інформаційний центр. До цієї структури також 

входять Міжнародний інститут соціально-трудових досліджень (Женева, 

Швейцарія) та Міжнародний навчальний центр (Турин, Італія). Генеральний 

директор Міжнародного бюро праці призначається Адміністративною радою 

раз на 5 років. 

За період своєї діяльності МОП ухвалила майже дві сотні конвенцій та 

понад того відповідних рекомендацій. Окрім прийняття конвенцій і 

розроблення рекомендацій МОП також встановлює міжнародні стандарти у 

сфері праці та зайнятості населення, професійної підготовки, умов праці, 

соціального забезпечення, безпеки праці тощо [72; Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

Міжнародні норми в сфері прикладання праці, закріплені МОП, грають 

роль мінімальних стандартів і зобов’язань, загальновизнаних для країн-

учасниць МОП. Створюють передумови для забезпечення соціальних гарантій 

всіх працюючих осіб, незалежно від того, на території якої країни вони 

працюють. 

Однак, істотні зміни в сфері прикладання праці, викликані значним 

впливом сучасних технологій, їх широким застосування у виробництві та 

наданні послуг, появою нових професій і зниканням застарілих, зумовлюють 

потребу перегляду та зміни підходів у комплексному вирішенні завдань 

формування та реалізації як національної, так і всієї світової політики в сфері 

зайнятості. 

На даний момент МОП реалізує більше тисячі різноманітних програм у 

різних країнах світу, спрямованих на дотримання прав громадян на гідну 

працю, зниження рівня безробіття, реформування національних законодавств, 

покращення трудових відносин, проблеми трудової міграції, забезпечення 

працевлаштування молоді, безпечні умови праці, вирішення чи уникнення 

трудових спорів, розвиток організацій роботодавців та профспілок тощо. 
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Загалом, основні цілі МОП відповідно до її статусу полягають у захисті 

інтересів і прав працівників, боротьбі з безробіттям, встановленні гарантій і 

реалізації принципу рівності в сфері зайнятості населення. Ці цілі завжди були 

пріоритетними в діяльності МОП. Однак, в останні роки позначилися нові 

пріоритетні напрямки, зокрема, орієнтовані на посилення боротьби з бідністю 

через зайнятість, реалізацію заходів захисту найбільш вразливих категорій 

працівників (молоді, жінок, людей похилого віку, осіб з інвалідністю, 

працюючих емігрантів), розширення програм підготовки і перепідготовки 

робочої сили, викликані в т. ч. упровадженням сучасних цифрових технологій у 

виробничу сферу. У зв’язку з цим, пріоритетними завданнями МОП, очевидно, 

повинні залишатися: формування узгодженої міжнародної політики і програм, 

спрямованих на вирішення проблем зайнятості в міжнародному та 

національному вимірі; надання допомоги країнам-учасницям щодо формування 

і реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості 

населення; підвищення якості послуг у цій сфері. 

Більшість конвенцій МОП, ратифікованих Україною, які стали частиною 

національного законодавства, стосуються політики зайнятості, трудового права 

і відносин у цій сфері, професійного навчання і профорієнтації та ін. 

Варто відзначити Конвенцію про сприяння зайнятості та захист від 

безробіття (ухвалену Генеральною конференцією МОП 21 червня 1988 року, 

м. Женева) [Ошибка! Источник ссылки не найден.] і відповідну 

Рекомендацію щодо сприяння зайнятості та захисту від безробіття (ухвалену 

Генеральною конференцією МОП 21 червня 1988 року, м. Женева) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], положення яких стали важливими для 

подальшого формування вітчизняної нормативно-правової бази формування та 

реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості 

населення.  

Основні засади діяльності органів державної влади щодо реалізації 

національних політик у галузі праці визначає Конвенція Міжнародної 
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організації праці № 150 (прийнята 26 червня 1978 року, м. Женева) про 

адміністрацію праці: роль, функції та організація. Відповідно до цієї конвенції, 

система адміністрації праці охоплює всі органи державного управління, які 

відповідають за адміністрацію праці та (або) займаються цими питаннями, 

незалежно від того, чи це управління міністерств, державні інститути, у т. ч. 

регіональні або місцеві представництва, чи будь-яка форма децентралізованої 

адміністрації, та будь-яку організаційну структуру для координації діяльності 

таких органів і проведення консультацій з роботодавцями, працівниками та 

їхніми організаціями, а також їхньої участі в роботі цих органів [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Конвенція про організацію служби зайнятості № 88 (прийнята 9 липня 

1948 року, м. Сан-Франциско; набула чинності 10 серпня 1950 року) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] передбачає основним обов’язком служби 

зайнятості забезпечення – за необхідності, у співпраці з іншими зацікавленими 

громадськими та приватними установами – найкращої можливої організації 

ринку зайнятості, розвитку і використання продуктивних сил. 

На нашу думку, в контексті сервісної орієнтованості державної політики в 

сфері зайнятості населення особливої ролі набуває питання кадрового 

забезпечення її реалізації. Статтею 9 Конвенції про організацію служби 

зайнятості [Ошибка! Источник ссылки не найден.] закладено основи для 

подальшого удосконалення цієї складової реалізації сервісно-орієнтованої 

державної політики у сфері зайнятості населення. Відповідно до згаданої статті, 

персонал служби зайнятості набирається за ознакою його кваліфікації для 

виконання своїх обов’язків і повинен отримувати необхідну для виконання 

своїх обов’язків підготовку. Вважаємо, що для більш повної реалізації 

позначених положень на практиці існує потреба розробки алгоритму 

професійного відбору керівників і спеціалістів державної служби зайнятості, які 

безпосередньо відповідають за якість надання послуг у сфері зайнятості 

населення. 
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Розглянуті вище принципи сервісно-орієнтованої державної політики 

спрямовані на забезпечення якості надання державних послуг, зручності та 

своєчасності їх отримання. Так, принцип оптимізації технологічної 

послідовності надання державних послуг передбачає можливість передачі 

окремих операцій на аутсорсинг, тобто на виконання приватним компаніям. 

Такий підхід дозволяє, не передаючи приватним корпораціям виключно 

державних функцій, перемістити виконання частини технологічних процедур з 

“малоефективних бюрократичних структур” у приватний сектор економіки, 

прискоривши тим самим процес отримання послуг в цілому [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Трансформуючи цей принцип на сферу реалізації сервісно-орієнтованої 

державної політики у сфері зайнятості населення, варто відзначити, що МОП 

приділяє окрему увагу діяльності приватних агентств зайнятості. Відповідно до 

Конвенції про приватні агентства зайнятості № 181 (від 19 червня 1997 року, 

м. Женева), до приватних агентств належать будь-які фізичні або юридичні 

особи, незалежні від державних органів, які надають одну або більше послуг на 

ринку праці. Такими послугами можуть бути: “...послуги у сфері підбору 

пропозицій та заяв зайнятості, які без приватного агентства зайнятості стають 

самостійною стороною трудових відносин, що можуть виникати при цьому; 

послуги, що становлять найм працівників з наміром надання їх у 

розпорядження третій стороні, яка може бути як фізичною, так і юридичною 

особою і яка визначає їм робочі завдання та контролює виконання цих завдань; 

інші послуги, пов'язані з пошуком роботи, які визначаються компетентним 

органом влади, після консультацій з найбільш представницькими організаціями 

роботодавців і працівників, такі як надання інформації, але які не мають своєю 

метою підбір конкретних пропозицій робочих місць та заявок на них” 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Слід зазначити, що МОП в останні роки демонструє зацікавленість в 

посиленні інституційної спроможності реалізації державної політики зайнятості 
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в Україні. Так, за участю Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй 

(далі – ПРООН) і МОП завершений проект з оцінки функціонування ДСЗ, який 

було розпочато в результаті звернення Мінсоцполітики України за 

наполяганням профспілок про необхідність вдосконалення ДСЗ та перегляду 

політики зайнятості в цілому. Оцінка здійснювалася за вісьмома компонентами: 

юридичний статус служби, збір і використання адміністративних даних, 

структурна і функціональна моделі служби, професійна орієнтація, “активні” і 

“пасивні” програми на ринку праці, інформаційно-комунікаційні технології, 

партнерство і угоди про співпрацю. Окрім аналізу документів і статистичних 

даних, роботи фокус-групи, співбесіди із зацікавленими сторонами, SWOT-

аналізу кожного компонента, оцінювання передбачало порівняльний аналіз 

шляхом зіставлення з вибраними європейськими ДСЗ. 

Результати досліджень за участю ПРООН та МОП показали, що ДСЗ 

працює в складних умовах, що характеризуються економічним спадом, який 

спостерігається з 2014 року, економічною і політичною трансформацією, 

високим рівнем неформальної зайнятості та конфліктом на сході країни. У 

порівнянні зі службами зайнятості інших країн, ДСЗ України, з огляду на її 

загальне навантаження, має помірну чисельність персоналу, але відносно малий 

бюджет. Перш за все недостатнім визнано фінансування активної політики на 

ринку праці, в порівнянні з іншими країнами. Встановлено необхідність 

підвищення ролі служби зайнятості в зменшенні масштабів неформальної 

зайнятості та в прогнозуванні ринку праці для більш ефективного узгодження 

пропозиції кваліфікованих кадрів з попитом на них. 

Рекомендації, розроблені фахівцями ПРООН та МОП щодо 

реформування ДСЗ у контексті нових викликів на ринку праці в Україні 

переважно спрямовані на розвиток активних програм державної політики в 

сфері зайнятості (зокрема, профорієнтації, професійного навчання) і посилення 

її сервісної орієнтованості. Їх реалізація передбачає: збільшення бюджету на 

активні заходи на ринку праці; збільшення чисельності працівників, які 
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виконують завдання з аналізу та прогнозування ринку праці, а також 

стратегічне планування, моніторинг та оцінювання; розробку системи оцінки 

ефективності підрозділів і програм; посилення акценту на інформації про ринок 

праці – аналіз поточної ситуації та тенденцій розвитку ринку праці мають бути 

інтегровані в процес стратегічного планування; підвищення уваги до категорій 

населення, яких складно працевлаштувати, в т. ч. за допомогою партнерства з 

зацікавленими сторонами на місцевому рівні; розвиток партнерства в сфері 

професійної орієнтації та консультування з іншими суб’єктами, такими як 

установи сфери освіти, соціальні служби, неурядові організації, приватний 

сектор; впровадження окремої системи управління ефективністю активної 

політики на ринку праці і т. ін. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Аналіз досліджень провідних українських вчених, зарубіжних аналітиків, 

вивчення практики надання послуг у сфері зайнятості населення свідчать, що до 

цього часу не всі положення зазначених конвенцій імплементовані в чинне 

трудове законодавство України. До того ж, виконуються не всі зобов’язання 

відповідно до ратифікованих конвенцій МОП. Національне законодавство у 

сфері зайнятості населення потребує подальшого узгодження з міжнародними 

трудовими стандартами. З метою посилення значущості сервісно-орієнтованої 

складової у формуванні та реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення, слід збільшувати частку активних заходів (організації професійного 

навчання, профорієнтації, оплачуваних громадських робіт), надавати перевагу 

участі безробітних громадян у таких заходах, порівняно з пасивними 

(реєстрація та облік безробітних громадян, виплата допомоги по безробіттю). 

Національні нормативно-правові документи, що регулюють суспільні 

відносини у сфері зайнятості населення, за юридичною силою можуть бути 

поділені на закони і підзаконні правові акти, а за об’єктом регулювання – 

можливо виокремити документи, які регулюють конкретну сферу 

взаємовідносин, пов’язаних з формуванням та реалізацією державної політики 

зайнятості (трудова міграція, сприяння зайнятості молоді, надання допомоги 
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окремим категоріям соціально-вразливих осіб, професійне навчання дорослого 

населення та ін.). 

Мету державної політики у сфері зайнятості населення, на нашу думку, 

доцільно розглядати на кількох рівнях. Так, з точку зору розвитку економіки 

країни вона полягає у забезпеченні кваліфікованими кадрами, збалансуванні 

попиту на робочу силу (шляхом створення умов для розвитку виробництва та 

сфери послуг, збереження кількості існуючих та створення нових робочих місць 

тощо) та її пропозиції (через забезпечення умов для професійного розвитку, 

гідних умов для праці), сприяння підвищенню професійного рівня трудових 

ресурсів відповідно до потреб виробництва. З точки зору соціального розвитку 

та соціальної захищеності населення, мету державної політики у сфері 

зайнятості населення варто розглядати через призму: забезпечення рівних 

можливостей у реалізації права на працю, у т. ч. мешканців сільської місцевості 

та депресивних територій; гарантування соціального захисту у разі настання 

безробіття; посилення соціального та правового захисту громадян України, які 

працюють за кордоном (шляхом активізації міжнародного співробітництва, 

захисту прав трудових мігрантів).  

У контексті вивчення нормативно-правового забезпечення сервісної 

діяльності органів публічної влади у сфері зайнятості, особливої уваги потребує 

питання надання послуг у досліджуваній сфері. Окремої уваги потребує також 

питання інституційного забезпечення формування та реалізації сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення. Як зазначалося, 

її формування та реалізацію забезпечують у межах своїх повноважень ВРУ, 

КМУ, Мінсоцполітики України, інші центральні органи виконавчої влади, 

Верховна Рада АРК та Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, 

органи місцевого самоврядування.  

КМУ на підставі прогнозних показників соціально-економічного 

розвитку України затверджуються основні напрями реалізації державної 

політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період з 
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визначенням механізму їх реалізації та шляхів розв’язання проблем, переліку 

заходів регулювання зайнятості, оптимізації ситуації на ринку праці та 

означенням ролі усіх партнерів – сторін соціального діалогу. Конкретні заходи, 

шляхи та способи реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на 

різних рівнях знаходять відображення у відповідних державних, галузевих та 

регіональних програмах. 

На регіональному рівні основні напрями реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення визначаються місцевими державними 

адміністраціями та знаходять відображення у територіальних та місцевих 

програмах зайнятості населення (які затверджуються РМ АРК, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими радами). Такі програми базуються на 

реальних показниках розвитку місцевого ринку праці та визначають шляхи 

збалансування попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, а також перелік 

заходів соціального захисту безробітних, сприяння працевлаштуванню 

категорій громадян, які мають додаткові соціальні гарантії тощо. 

Підвищення якості надання послуг у сфері зайнятості населення в 

умовах розвитку цифрового суспільства України повинно ґрунтуватися на 

впровадженні інноваційних технологій та інструментарію сервісної 

діяльності, включаючи: профілювання клієнтів, надання послуг за 

принципом кейс-менеджменту, персоніфікований підхід у наданні послуг, 

зміну підходів до організації та проведення інформаційно-консультаційних 

та профорієнтаційних заходів тощо. Модернізація діяльності служби 

зайнятості, як головної сервісної інституції у системі органів публічної 

влади, що реалізують державну політику зайнятості, передбачає зміни у 

роботі фахівця служби та зростання його особистої ролі у вирішенні питань 

зайнятості населення, готовність до перетворень та новацій. Опрацювання 

положень міжнародних документів, що містять вимоги до організації діяльності 

служб зайнятості, також дозволило сформулювати припущення щодо 

пріоритетності вирішення питання кадрового забезпечення реалізації сервісно-
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орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення: існує 

необхідність розробки алгоритму професійного відбору керівників і спеціалістів 

державної служби зайнятості, які безпосередньо відповідають за якість надання 

послуг у досліджуваній сфері. У зв’язку з цим, у наступних підрозділах 

розглянемо оновлені ключові вимоги до професійних та особистісних 

якостей фахівців центрів зайнятості, їх філій, а також методику застосування 

кейс-методу в професійному відборі та навчанні персоналу служби 

зайнятості. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМИ СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

 

2.1. Вплив світових соціально-економічних тенденцій на 

формування та реалізацію сервісно-орієнтованої державної політики у 

сфері зайнятості населення 

 

Аналіз стратегій розвитку країн ЄС, зокрема європейських цифрових 

стратегій, дозволяє виокремити ключові тенденції, що впливають на 

формування сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості 

населення та вибір відповідного інструментарію її реалізації.  

Так, одним зі світових трендів є розвиток шерингової економіки (англ. 

Sharing economy). На ідеях шерингу, тобто спільного користування 

ресурсами, будується нова світова соціально-економічна система. Цей тренд 

передбачає не лише узгодження попиту та пропозиції за допомогою 

використання сучасних технологій, а й зміну концепції споживання. 

Цивілізація переживає революційний перехід від гіперспоживання, 

характерного для XX ст., до тренду XXI ст. – спільного споживання.  

Хоча окремі незалежні експерти стверджують про відсутність 

перспектив економіки спільного користування, утім, світові тенденції 

“спрацьовують” на користь просування ідей шерингової економіки, оскільки 

населення Землі зростає значними темпами, прогнозується, що до 2050 року 

його кількість становитиме понад 9 млрд. осіб. Розвиткові шерингової 

економіки сприяє також розшарування суспільства, збільшення нерівності у 

доходах громадян, що змушує до економії та спільного використання 

ресурсів. 

Нині, з використанням цифрових технологій, створено сотні сервісів, 
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на зразок Airbnb, BlaBlaCar, Uber, які стають платформою для обміну 

ресурсами, спільного використання товарів і послуг, забезпечуючи необхідні 

комунікації споживачів, а також скорочення витрат або навіть отримання 

прибутку за рахунок здавання в оренду майна або надання послуг. 

Поряд із розвитком шерингової економіки прогнозується розвиток 

циркулярної економіки – економіки замкненого циклу (від англ. Circular 

economy; Cyclic economy; Closed-loop economy), що базується на відновленні, 

повторному застосуванні ресурсів і навіть перетворенні відходів на ресурс. 

Це зумовлено тим, що вимогою часу стає екологічна безпека, зважаючи на 

забрудненість навколишнього середовища та виснаженість природніх 

ресурсів. 

Ресурсозбереження як наукова проблема стає об’єктом окремих 

досліджень. Наприклад, питанням удосконалення механізму формування 

ефективної державної політики ресурсозбереження визначає три основні 

типи проблем, що сформували передумови переходу до циркулярної 

економіки: проблему лінійного типу виробництва, його низької ефективності 

у використанні матеріальних ресурсів та формування значного обсягу 

відходів; проблему ресурсів, включаючи їх нераціональне використання, 

зниження запасів, нерівномірний розподіл і споживання; проблему 

забруднення навколишнього середовища, що включає глобальні проблеми 

зміни клімату, погіршення екологічної ситуації, нагромадження значних 

обсягів відходів. 

З погляду реалізації державної політики, державної стратегії, на 

національному (макроекономічному) рівні автор розглядає циркулярну 

економіку як систему економічних відносин у контексті 

виробництва/повторного виробництва продукції, її розподілу, споживання, 

використання/повторного використання, ремонту, збирання та рециклінгу, 

що забезпечують обіг ресурсів у циклічному форматі, та як інструмент 

вирішення основних проблем забруднення навколишнього середовища з 
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одночасним забезпеченням економічного зростання й отриманням 

позитивного соціального ефекту [37].  

Впровадження моделі циркулярної економіки, економіки замкненого 

циклу, яка базується на відновленні, повторному застосуванні ресурсів, і, 

навіть, перетворенні відходів на ресурс, вважається найбільш вдалим шляхом 

до стійкого економічного зростання через збереження ресурсів і матеріалів. 

Серед завдань впровадження моделі циркулярної економіки: екологічність 

виробництва продукції і її споживання та енергоефективність, які в 

кінцевому рахунку мають сприяти розв’язанню більш глобальних завдань зі 

збереження природних ресурсів, уникнення їх виснаження тощо. 

Для того, щоб циркулярна економіка, як абсолютна нова, але 

затребувана часом модель взаємовідносин у суспільстві (включаючи 

діяльність органів публічної влади, поведінку виробників та споживачів 

продукції) знайшла практичне втілення та вирішувала свої основні завдання, 

важливо забезпечити ефективну взаємодію та співпрацю всіх сторін. Органи 

публічної влади, у процесі своєї діяльності, мають гарантувати захист прав та 

інтересів громадян, їх безпеку, першочергово враховувати їх потреби у 

процесі реалізації державної політики. У той же час – підтримувати, 

стимулювати впровадження інновацій, забезпечити гнучкість регулювання, 

відкритість до впровадження нових технологій, а також підтримувати 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяти втіленню 

відповідних бізнес-ідей тощо. Наукові школи, в свою чергу, мають 

забезпечити підґрунтя для подальшої реалізації нових виробничих ідей та 

можливість інноваційного оновлення економіки.  

З наукової точки зору проблематика формування моделі “циркулярної 

економіки”, побудови нових типів взаємовідносин та соціально-економічних 

зв’язків у межах цієї моделі є досить новою. Недостатньо опрацьовано її 

вплив на сферу зайнятості населення, потребують вироблення нових підходів 

та напрацювання сучасних концептуальних положень формування та 
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реалізації державної політики.  

Хоча сама ідея економіки замкненого циклу відносно не нова і виникла 

кілька десятків років тому. Але зараз людство все частіше стикається з 

проблемами, що змушують замислюватись над коригуванням ланцюжка 

“ресурси – товари – відходи” та відповідним чином вибудовувати державну 

політику. 

Українські вчені у своїх наукових розвідках, спираються на світові 

досягнення у пошуках шляхів побудови нової економічної моделі. Так, 

І. Зварич, розкриваючи особливості формування парадигми “циркулярного 

мислення” та концепції циркулярної економіки, аналізує стратегії та цільові 

орієнтири циркулярної економіки різних країн (Австралія, Данія, Канада, 

Люксембург, Нідерланди, США, Швеція, Шотландія, Японія) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Вченою проведено аналіз особливостей 

імплементації основних ідей та підходів циркулярної економіки у різних 

країнах на принципах 3R: скорочення (Reduce), повторне використання 

(Reuse) та переробка матеріалів (Recycle) і запропоновано четвертий принцип 

– глобальної соціальної корпоративної відповідальності (Responsibility) – як 

обов’язковий при формуванні глобальних циркулярних ланцюгів [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Тобто, концепція “економіки замкненого циклу” розглядається в 

наукових та науково-практичних джерелах з точки зору побудови сучасних 

моделей економічного розвитку, забезпечення ресурсоефективності 

виробництва, з точки зору вирішення проблем екології тощо. Водночас, в 

теорії публічного управління ця наукова проблематика не знайшла 

належного відображення. Незважаючи на окремі ґрунтовні дослідження, 

вивчення особливостей реалізації нових моделей соціально-економічного 

розвитку в Україні з управлінської точки зору не набуло системного 

характеру. Напрями реформування державної політики у забезпеченні 

реалізації підходів циркулярної економіки визначено у роботі Л. Сергієнко. 
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Авторкою запропоновано комплексний механізм формування та реалізації 

державної політики циркулярної економіки, впровадження якого 

пов’язується з забезпеченням екологічної безпеки, економічного добробуту 

та соціального розвитку. Державна політика циркулярної економіки у роботі 

розглядається як “комплекс послідовних дій органів державної влади та 

засобів досягнення поставлених цілей у напрямку забезпечення економічного 

зростання та соціального розвитку без шкоди навколишньому середовищу…” 

[135]. 

“Циркулярну економіку” (circular economy) та “економіку спільного 

використання” (sharing economy) вважають спорідненими явищами. Ідея 

циркулярної економіки полягає в тому, що після свого споживання товари 

повертаються в новий цикл виробництва і повторно переробляються. 

Взаємозв’язок між “циркулярною економікою” та “економікою спільного 

користування” полягає в тому, що на зміну ідеї володіння речами, приходить 

ідея спільного використання чи повторного використання. Від традиційного 

економічного укладу ці явища відрізняються тим, що “….сучасним людям 

потрібне не так володіння речами, як можливість щось зробити завдяки цим 

речам” [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

У бізнес-середовищі ідея повернення у цикл виробництва спожитих 

речей та їхньої переробки знаходить все більшого поширення. Економіка 

замкненого циклу та економіка спільного використання вже “кинули виклик” 

традиційній економіці, де компанії в повній мірі володіли ресурсами. Нині, за 

нових моделей, активи можуть не належати компаніям, а працівники можуть 

не перебувати в штаті. Виникають та набувають поширення нові форми та 

види зайнятості (фріланс, аутстафінг та ін.). 

Отже, на зміну існуючим моделям традиційної економіки в розвинених 

країнах активно приходять нові – спрямовані на забезпечення економічного 

зростання та добробуту населення при одночасному гарантуванні екологічної 

безпеки, ефективному використанні ресурсів та стимулюванні впровадження 
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інновацій у сферах виробництва та надання послуг. 

Аналізуючи вплив нових економічних моделей на сферу зайнятості 

населення, варто відзначити наступне. Позитивний ефект циркулярної 

економіки можливий завдяки тому, що така модель економіки має на меті 

збільшити термін використання продукту на кожному етапі і, навіть, після 

закінчення терміну його експлуатації. Таким чином, нові ланки виробничого 

циклу, забезпечать створення нових робочих місць. Передбачається також, 

що однією зі змін соціально-економічної системи стане продаж не товару, а 

послуг з його використання. Нові види робіт потребуватимуть фахівців 

високого рівня кваліфікації. 

У нашій країні, на рівні державної політики, державної стратегії, 

досліджувана нами економічна модель не знайшла поки що достатньої 

підтримки як спосіб забезпечення економічного зростання та соціального 

розвитку. Разом з тим, українські вчені визначають основні проблеми 

сьогодення, які змушують замислитись над потребою впровадження моделі 

циркулярної економіки: низька ефективність лінійного типу виробництва у 

частині використання матеріальних ресурсів та формування значного обсягу 

відходів; нераціональне використання ресурсів, нерівномірний їх розподіл та 

споживання; забруднення навколишнього середовища, глобальні проблеми 

зміни клімату, погіршення екологічної ситуації, накопичення значних обсягів 

відходів [16]. 

Циклічна економіка або економіка замкненого циклу, і як соціально-

економічна концепція, і як об’єкт наукових досліджень, очевидно, 

знаходитиме часом підтримку, часом супротив. Оскільки її пріоритети та 

акценти, порівняно з підходами традиційної класичної економіки, є зовсім 

іншими (екологічність, енергоефективність, ресурсозбереження, безвідходні 

технології тощо), науковці й практики, що звикли мислити категоріями 

валового внутрішнього продукту (ВВП) як матеріального виміру рівня 

розвитку країни, очевидно, будуть осмислювати цю концепцію через 
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усталену економічну логіку та призму фінансових категорій. Однак 

результати останнього Всесвітнього економічного форуму підтверджують, 

що людство замислилось над зміною підходів у визначенні пріоритетів 

соціально-економічного розвитку, у т. ч. щодо оцінювання розвитку країн. На 

зміну класичному показникові економічного розвитку ВВП запропоновано 

альтернативний показник інклюзивного розвитку. 

Альтернативну систему оцінки економічного розвитку країн уже 

представили на Всесвітньому економічному форумі 2018 року. Її називають 

більш сучасним аналогом ВВП – головного економічного показника, за яким 

визначається положення країни в світі. Це індекс (або рейтинг) інклюзивного 

розвитку (Inclusive Development Index). Експерти вважають, що він повинен 

інформувати суспільство і сприяти стійкому й інклюзивному економічному 

зростанню. 

Цей показник враховує не лише ВВП, а й ще 11 параметрів, тобто 

більш повно відображає реальний стан справ в країні, а не тільки її виробничі 

потужності. У ньому 12 показників, які розділені на три групи: 

– І група показників – характеризує рівень зростання та розвитку: ВВП 

на душу населення (в доларах США); продуктивність праці – ВВП на одного 

працівника (в доларах США); очікувана тривалість здорового життя (у 

роках); зайнятість населення (у відсотках). 

– ІІ група показників – має на меті оцінювання інклюзивності: коефіцієнт 

розшарування суспільства за доходами (від 0, тобто без розшарування, до 

100); рівень бідності (у відсотках); коефіцієнт розшарування суспільства за 

розподілом багатства (від 0, тобто без нерівності, до 100); середній дохід (у 

доларах США). 

– ІІІ група показників – характеризує наступність поколінь і стійкість 

розвитку: скориговані чисті заощадження (у відсотках від валового 

національного доходу); парникова інтенсивність ВВП (в кілограмах викидів 

CO₂  на долар); державний борг (у відсотках від ВВП); коефіцієнт 
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демографічного навантаження (у відсотках). 

З сукупності усіх наведених показників спочатку складаються групові 

індекси, а потім вираховується підсумковий – за визначенням їх середнього 

арифметичного значення [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 121]. 

Варто відзначити, що оцінювання за комплексом наведених показників, 

представило світові абсолютно нових лідерів розвитку, ніж оцінювання країн 

за виробничою потужністю. Так, до прикладу, Норвегія, Люксембург і 

Швейцарія утримують лідерство і за показниками ВВП, і за індексом 

інклюзивного розвитку. Але, є приклади протилежні: Ісландія за рейтингом 

інклюзивного розвитку займає друге місце (тоді як за показником ВВП 

дванадцяте), Азербайджан – третє місце (за ВВП двадцять шосте). А США 

знаходяться на 23-му місці (з 30 розвинених країн) за рейтингом 

інклюзивності, тоді як за показником ВВП, як правило, займають лідируючі 

позиції в світі. Це пояснюється розшаруванням суспільства, високим 

ступенем нерівності, відносно невисокими показниками тривалості життя, а 

також великим розміром державного боргу [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; 121]. 

Аналіз ключових ініціатив Всесвітнього економічного форуму 

засвідчив стурбованість світової спільноти впливом прискорених темпів 

розвитку технологій на зайнятість населення і ситуацію на ринку праці, а 

також можливими ризиками для урядів, громадянського суспільства та 

бізнес-середовища. Особлива увага приділяється напрацюванню 

інструментарію для управління переходом у “новий світ роботи”, вироблення 

державної політики в сфері зайнятості населення.  

Окрім перерахованих світових трендів, вибір інструментарію реалізації 

сервісно-орієнтованої політики держав зумовлюється тенденціями розвитку 

цифрових технологій, роботизації, штучного інтелекту тощо. Сучасні 

цифрові сервіси, що можуть застосовуватись у наданні державних послуг, 

створюють можливості для ефективної комунікації надавачів та отримувачів 
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послуг, підвищення якості та доступності послуг. 

Необхідність напрацювання національної стратегії цифрового розвитку 

України зумовлює потребу вивчення досвіду розвинених країн світу, зокрема 

країн ЄС, та аналізу доцільності його застосування для вирішення завдань із 

формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики України. 

Спрямованість на максимальне забезпечення потреб отримувачів 

державних послуг, сервісно-орієнтована діяльність державних інституцій – 

світова тенденція в реалізації державної політики на вимогу часу. Уряди 

розвинених країни все більше уваги надають цій проблемі. Так, у Великій 

Британії Government Digital Service (аналог Державного агентства з питань 

електронного урядування України) – урядова установа, що формує політику 

у сфері цифрового розвитку, розробляє єдину платформу з надання 

державних послуг громадянам країни [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.] та стандарти цифровізації 

державних послуг у вигляді вимог до порядку створення електронних 

державних сервісів, включаючи оцінювання їх потреби, супровід отримання 

різними категоріями населення тощо. Однією з ключових вимог до цифрових 

державних сервісів визначено розуміння потреб користувачів, постійне 

дослідження їхніх потреб, а також дотримання безпеки, приватності тощо. 

Аналізуючи вищеокреслені світові тенденції, приходимо до висновку, 

що економічна система України неминуче зазнаватиме змін. Адже у 

сучасному глобалізованому світі жодна країна не може існувати відмежовано 

від інших, а особливо країна, яка прагне приєднання до європейського, у т. ч. 

економічного простору. З огляду на це, має вибудовуватись відповідна 

державна політика та має здійснюватися вибір інструментарію її реалізації. 

Серед основних завдань держави, також, підтримання наукових пошуків, 

спрямованих на вирішення актуальних завдань побудови інноваційної 

соціально-економічної моделі та системи взаємовідносин суспільства, 

держави і бізнесу. 
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Разом з тим, подальше розгортання комплексу технологічних змін у 

вигляді четвертої промислової революції забезпечує оптимістичні прогнози 

щодо створення робочих місць. Незважаючи не застереження на зразок 

“машини замінять людей на виробництві”, “роботи виконуватимуть роботу за 

людей”, вбачається можливим створення нових робочих місць. Підставами 

для цього є очікування та прогнози щодо виробництва сучасного обладнання 

та матеріалів. Зростаючий потенціал робототехніки дозволяє передбачити 

можливості підвищення продуктивності праці, а не скорочення робочих 

місць. 

На думку вчених, реакцією на розгортання четвертої індустріальної 

революції є глобальна цифровізація суспільства [52]. “При системному 

державному підході цифрові технології будуть значно стимулювати розвиток 

відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних факторів 

розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, економічного 

зростання, а також підвищення якості життя громадян України” – зазначено в 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 

роки [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Відкритість, оперативність і 

чіткість, доступність, інклюзивний розвиток та інновації, залучення громадян 

– всі ці управлінські принципи пов’язують з передумовами зростання 

української економіки [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Цифровий 

капітал уособлений у відповідних технологіях, людських навичках, базах 

даних, обчислювальних потужностях, розрахункових алгоритмах стає 

економічним базисом формування цифрового суспільства. Водночас в 

Україні існує невирішена проблема його ефективного використання, 

вважають науковці [63, с. 5].  

Впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій, 

цифровізація виробничих процесів, розвиток мехатроніки та робототехніки – 

у своїй сукупності – можуть розглядатися як рушійні сили підвищення рівня 

зайнятості населення. Однак, потребують фахівців лише високого рівня 
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кваліфікації, здатних створювати сучасні автоматизовані виробничі системи 

та управляти ними. Тобто сфера виробництва потребуватиме фахівців все 

вищого рівня кваліфікації, зокрема інженерних, технічних спеціальностей. 

Проблеми ресурсоефективності та екології, поряд з активним 

розвитком smart-технологій, очевидно, змінять не лише виробничі технології, 

а й матеріали, способи будівництва тощо. Вже зараз з’являються нові види 

робіт, пов’язані з монтажем, обслуговуванням та ремонтом 

енергоефективного обладнання, поширення якого обумовлюється потребою 

використання відновлюваних джерел енергії. Виконання цих робіт також 

потребує робочої сили відповідної якості. 

Можливо припустити, що практика “спільного користування”, 

“повторного, циклічного використання” продукції призведе до зменшення 

кількості робочих місць у торгівлі через зниження попиту на певні види 

товарів. Водночас, потребуватиме фахівців з питань виготовлення та 

споживання екологічної продукції. У цій сфері також очікується зростання 

зайнятості, пов’язане з поширенням онлайн-торгівлі та застосуванням 

аналітики цифрових даних для забезпечення персоніфікованого сервісно-

орієнтованого підходу до споживачів. 

Отже, впровадження підходів економіки замкненого циклу, шерингової 

економіки може забезпечити позитивний потенціал для радикальної 

трансформації сфери зайнятості упродовж найближчих років. 

З метою подальшого з’ясування шляхів вдосконалення механізмів 

сервісної діяльності у сфері зайнятості населення проаналізуємо особливості 

та визначимо передумови формування та впровадження концепції 

інноваційно-сприятливого (дружнього) регулювання (“innovation-friendly 

regulation”). Її сутність полягає в застосуванні урядами стратегії 

регулювання, сприятливого для інновацій. Державне регулювання в різних 

галузях і сферах має бути відкритим для розуміння переваг цифрових 

технологій, одночасно гарантуючи безпеку та захист громадян. У такому 
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середовищі як провідні компанії, так і науковці, дослідники зацікавлені 

розробляти, апробувати, упроваджувати, продавати свої ідеї, товари та 

послуги. Одним з основних завдань урядів, а також завдань промисловості є 

створення умов для розвитку галузі штучного інтелекту. Значна увага 

надається розвитку цифрових навичок, координації, узгодженій взаємодії 

теоретичних знань і практики. 

Таким чином, широке впровадження сучасних технологій є підставою 

для застосування підходів “innovation-friendly regulation”, і в той же час 

навпаки: окремі інновації, наприклад “Інтернет речей” (англ. Internet of 

Things, IoT), вважаються винаходом, результатом “innovation-friendly 

regulation”. 

Оскільки величезний потенціал технологій, окрім значної кількості 

переваг, може в собі мати й певні ризики – їх переважно вбачають у втраті 

робочих місць людьми (насамперед для працівників низької кваліфікації) 

внаслідок поширення роботизації та використання штучного інтелекту у 

виконанні багатьох виробничих дій, – країни-лідери цифрового розвитку 

відводять серед завдань уряду особливе місце питанням захисту громадян, 

побудові національних систем перепідготовки, навчання впродовж всієї 

кар’єри [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

З метою допомоги громадянам (аби уникнути перешкоджання розвитку 

технологій та гарантувати безпечне майбутнє) уряди європейських країн 

вдаються до реалізації на практиці різноманітних механізмів захисту. 

У цьому контексті слід відзначити таку форму соціального 

забезпечення, як безумовний базовий дохід або гарантований мінімум 

доходів (англ. Guaranteed minimum income). Вона передбачає, що державою 

(за рахунок ресурсів, що їй належать) виплачується гарантований законом 

безумовний мінімум грошового забезпечення кожному громадянинові. Так, 

пілотний проект з виплати безумовного базового доходу розпочато в деяких 

країнах, наприклад Фінляндії. Швейцарія стала першою країною у світі, де 



64 

 

 

 

було проведено референдум з цього питання. Переважна більшість опитаних 

(77%) відмовилися від запровадження такого механізму [28]. 

Хоча результати проведеного аналізу наукових робіт вітчизняних 

учених змушують замислитися над можливістю застосування безумовного 

базового доходу і в Україні [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

Ошибка! Источник ссылки не найден.], однак, на наше стійке 

переконання, така соціальна ініціатива в нашій країні є передчасною. 

Водночас інноваційний “прорив” в умовах розвитку глобалізованого 

цифрового суспільства можливий лише за умов напрацювання відповідної 

державної стратегії, вибору оптимального інструментарію реалізації 

сервісно-орієнтованої державної політики та інноваційно-сприятливого 

(дружнього) регулювання (“innovation-friendly regulation”). Окрім 

нормативного врегулювання, одним із напрямів реалізації сервісно-

орієнтованої державної політики, на наше переконання, має стати 

стимулювання інноваційного розвитку, технологічного суперництва, 

поширюючи цей вплив на бізнес-середовище, розвиваючи державно-

приватне партнерство. В окремих випадках доцільним є взяття державою на 

себе ризиків упровадження інновацій, які бізнес розглядає як надмірні. 

Однією з ініціатив Всесвітнього економічного форуму у Давосі у 2018 

році стала “Формування майбутнього освіти, ґендерної політики та сфери 

прикладання праці”. Розглядаючи тенденції, які вплинуть у майбутньому на 

сферу праці та зайнятості населення, експерти одночасно висловили 

стурбованість впливом прискорених темпів розвитку технологій на 

зайнятість населення (професійні завдання, які раніше виконувались 

людиною, все частіше цифровізуються і роботизуються) та подальшими 

ризиками для урядів, суспільства та бізнес-середовища. Крім того, значний 

вплив на майбутнє сфери праці чинять глобалізація, демографія, зміна 

клімату та геополітичні перетворення. 

Проект “Підготовка до майбутньої роботи”, що започаткований у 
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рамках згаданої ініціативи Всесвітнього форуму, спрямовано на забезпечення 

чіткості поляризованих та невизначених питань щодо майбутнього сфери 

праці шляхом розповсюдження доступних, збалансованих знань, 

напрацьованих у різних галузях, а також розробки пропозицій для сприяння 

розвитку бізнесу та діяльності урядів у нових умовах. 

Проект містить три важливі складові: 

1. Розроблення сценаріїв майбутнього: розробка потенційних (але 

реалістичних) уявлень про майбутнє, які показують як може виглядати 

робоче середовище, з урахуванням різних чинників та вибору варіантів 

політики. Ці сценарії допоможуть формувати інші дії у цьому проекті. 

2. Огляд можливостей перенавчання та перекваліфікації (reskilling) та 

змінювання видів робіт у сучасному виробничому просторі: розглядаються 

варіанти формування необхідних навичок та компетенцій у сфері розвитку 

людського капіталу з урахуванням змін промисловості. На меті – 

співпрацюючи з широким колом постачальників даних, запропонувати 

реалістичний, конкретний погляд щодо реагування на вимоги сьогодення 

стосовно необхідності перенавчання та перекваліфікації (reskilling), 

формування та розвитку нових навичок; забезпечити зростання кількості 

робочих місць та розвиток галузей. 

3. Напрацювання інструментарію для управління переходом, діалогу та 

конкретних дій. На меті – розроблення конкретного інструментарію, який 

буде запропоновано управлінцям, тим, хто виробляє політику, лідерам 

галузей для керівництва переходом у “новий світ роботи”, вирішення 

нагальних проблем у найближчій перспективі, а також визначення 

довгострокових можливостей реагування на виклики [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

На Всесвітньому економічному форумі висловлено бачення потенціалу 

створення робочих місць внаслідок подальшого розгортання комплексу 

технологічних змін у вигляді четвертої промислової революції. При цьому, 
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відзначено вплив таких технологій, як аналіз Великих Даних (Big Data), 

мобільний Інтернет, Інтернет речей та робототехніка. Проте найбільш 

значущими чинниками впливу на стан ринку праці названо чинники 

демографічного та соціально-економічного характеру (зокрема, збільшення 

кількості середнього класу на ринку, зростання економічних можливостей та 

прагнення жінок, покращення умов зайнятості молоді). Геополітичні зміни 

також розглядаються як один із чинників впливу на створення робочих місць. 

Оприлюднено погляди щодо рушійних сил змін у сфері зайнятості у 

розрізі окремих груп робіт та професій. Очікується значне зростання 

зайнятості в архітектурних та інженерних, комп’ютерних та математичних 

групах професій, помірне зниження ролі виробництва продукції та суттєве 

зниження ролі адміністрації. Інші великі групи споріднених професій, 

пов’язаних з розвитком бізнесу та фінансовими операціями, торгівлею, а 

також будівництвом та використанням природніх копалин, мають, загалом, 

планомірні прогнози щодо зайнятості в цих сферах.  

Очікується глобальне зниження загального обсягу ролі виробництва, 

зумовлене технологіями заміщення робочої сили, такими як “адитивне” 

виробництво та друк у форматі 3D, а також більш ресурсозберігаючим 

використанням продуктів, зниженням попиту в суспільстві, старінням та 

загрозам діяльності світових ланцюжків постачання через геополітичну 

мінливість. Деякий обережний оптимізм виправданий через збільшення 

попиту на виробництво сучасних матеріалів та порівняно сприятливі 

очікування щодо робототехніки, що вказує на потенціал останньої для 

підвищення продуктивності праці, а не на зміну кількості робочих місць. 

Майбутнє інших груп споріднених професій, зважаючи на ці ж 

чинники, мінливе. Наприклад, діяльність у сфері монтажу та технічного 

обслуговування очікує значне підвищення продуктивності та зростання 

“зелених” робочих місць, таких як монтаж, модернізація, ремонт та 

обслуговування інтелектуальних лічильників та технологій використання 
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відновлюваних джерел енергії в житлових та офісних будівлях, але можливі 

перешкоди їх розвитку, з огляду на збереження ефективності Інтернету речей 

та заміни ним певної частини робочої сили.  

Подібним чином, незважаючи на деякі проблеми, глобальна 

демографічна ситуація буде впливати на збереження попиту на робочі місця 

у сфері будівництва та видобутку. Очікується, що ресурсоефективність стане 

ще одним ключовим чинником сприяння розвитку цієї групи професій, 

принаймні у випадку будівництва – у створенні нового та вдосконаленні 

існуючого житлового фонду використовуватимуться нові способи 

будівництва, матеріали та підходи. 

Цифровізація процесів купівлі та інтелектуального управління 

запасами через датчики та інші додатки Інтернету речей – це деякі чинники, 

які, як очікується, призведуть до зниження попиту у групах професій з 

продажу та пов’язаними з ними робочими місцями. Очікується також, що 

споживча етика та практика “зеленого” споживання негативно позначаться 

на традиційних ролях цієї групи професій, хоча, можливо, це призведе до 

підвищенням кваліфікації працівників, які володіють навичками акредитації 

та консультування щодо екологічних продуктів. Очікується найбільше 

зростання зайнятості населення в секторі, пов’язаному з переходом на 

онлайн-торгівлю та застосуванням аналітики Великих Даних (Big Data), щоб 

отримувати та застосовувати дані клієнтів та забезпечити персоніфікований, 

клієнто-орієнтований досвід торгівлі. 

Ще дві групи професій, які характеризуються загальними середніми 

перспективами зайнятості протягом наступних років є бізнес і фінансові 

операції та управління. На кожну з них впливає дуже широкий спектр 

чинників, що зумовлюють масштаби цифрової трансформації та потреби 

підвищення кваліфікації працівників у цих групах професій, що 

спостерігатимуться в найближчі роки. 

Значне зростання зайнятості населення в комп’ютерній та 
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математичній групі професій обумовлене зовнішніми тенденціями, такими як 

швидка урбанізація в країнах. Компанії різних галузей прагнуть залучити 

спеціалістів, які можуть допомогти їм застосовувати такі інструменти, як 

аналіз Великих Даних та візуалізацію даних, щоб краще зрозуміти і 

впоратися з цими проблемами. 

Найбільше скорочення зайнятості у групі професій очікується в 

адміністративній сфері, на яку буде негативно впливати чинник 

технологічних тенденцій (мобільний Інтернет та хмарні технології, аналіз 

Великих даних та Інтернет речей, а також ресурсоефективність), які можуть 

призвести до зменшення потреб у працівниках у цій сфері. 

Сучасний стан соціально-економічного розвитку світу 

характеризується динамізмом і багатовекторністю. За таких умов 

відбуваються суттєві трансформації ринку праці, який є “живою” складовою 

національної економічної системи, змінюються форми і види зайнятості. 

Тому важливою соціокультурною функцією суспільних інституцій 

залишається надання людині допомоги у розвитку власного потенціалу, 

вироблення стратегії реагування на негативні події, засвоєння нових норм 

суспільного і громадянського життя у динамічно мінливому суспільстві. 

Ураховуючи надзвичайно стрімкий розвиток техніки та інформаційно-

комунікаційних технологій, а також проблеми соціально-економічного 

становища в країні, передбачити ситуацію на ринку праці, майбутнього 

надзвичайно складно. Однак, вплив стрімкого розвитку техніки і технологій 

або, так званого технологічного прориву, на сферу зайнятості є очевидним. 

Він зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання 

послуг, появу нових сфер діяльності та трансформацію існуючих, а також 

зміну економічних відносин і оформлення нових ринків. Змінюється ринок 

праці, виникає потреба у нових компетенціях: одні професії зникають, інші – 

з’являються. Вже сьогодні функціонують магазини без касирів, автомобілі 

без водіїв, з’явились нові технології створення, розміщення, передавання та 



69 

 

 

 

зберігання інформації (хмарні технології, віртуальна реальність), мови 

програмування тощо. А вдосконалення технологій навчання, розпізнавання 

голосу й постаті людини призводить до того, що роботи (штучний інтелект) 

починають замінювати людей навіть в професіях, які потребують взаємодії з 

клієнтами. 

Серед ключових світових тенденцій розвитку, які впливатимуть на 

сферу зайнятості населення у майбутньому варто виокремити наступні. 

Розвиток цифрових технологій, що змінює уявлення про 

комунікаційний простір та його можливості. Поява нових сервісів і 

технологій надають багато можливостей, яких не було декілька років тому: 

миттєва комунікація між користувачами незалежно від їхнього географічного 

місця розташування, можливості спільної синхронної та асинхронної роботи, 

якісно нові способи подання інформації та роботи з нею, доступність значних 

обсягів інформації для кожного тощо. Водночас їх стрімкий розвиток 

потребує підготовки фахівців нового покоління, здатних працювати з 

швидкозмінюваними технологіями. 

Глобалізаційні та інтеграційні процеси – якщо оцінювати їх вплив на 

сферу зайнятості та розвиток ринку праці, варто відзначити посилення явищ 

економічної спеціалізації та територіального поділу праці: місцем 

виробництва конкретного обладнання чи техніки може бути не одна країна, а 

декілька, в кожній з яких виготовляються окремі деталі, що збираються в 

єдиний механізм за сотні або тисячі кілометрів від місця їх виготовлення. З 

одного боку – це створює можливості для вузької спеціалізації, а з іншого – 

зростають вимоги щодо уміння працювати в мультикультурному та 

багатомовному (вимагає знання іноземних мов) робочому середовищі. 

Крім того, глобалізаційні процеси призводять до посилення 

конкуренції як серед виробників продукції та надавачів послуг, так і серед 

претендентів на робоче місце.  

Розвиток шерингової економіки є світовим трендом, що полягає в 
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спільному користуванні ресурсами (наприклад, скороченні витрат або, 

навіть, отриманні прибутку за рахунок здавання в оренду майна або надання 

послуг). На ідеях шерингу будується нова світова соціально-економічна 

система. Це не просто поєднання наявних попиту та пропозиції за допомогою 

сучасних технологій. Це зміна концепції споживання. Цивілізація переживає 

революційний перехід від гіперспоживання, характерного для XX ст., до 

тренду XXI ст. – спільного споживання. 

Зростання клієнто-орієнтованості – тенденція, що виникла і 

розвивається під впливом посилення конкуренції, насамперед в бізнес-

середовищі. Вона являє собою інструмент управління взаємовідносинами з 

клієнтами, завдяки використанню якого компанія отримує можливість 

отримання додаткового прибутку за рахунок глибокого розуміння та 

ефективного задоволення потреб клієнтів. У державному секторі – це 

спрямованість на максимальне забезпечення потреб отримувачів державних 

послуг, сервісно-орієнтована діяльність державних інституцій. 

Екологічна безпека – вимога часу. Виснаженість природніх ресурсів, 

забрудненість навколишнього середовища – ці проблеми стали настільки 

відчутними для кожного громадянина, що інтегрувалися в процес підготовки 

різних фахівців і робітників у різних галузях. 

Програмування, автоматизація виробничих процесів з одного боку 

призводять до витіснення людської праці та заміни її машинною. З іншого 

боку, поширення процесів автоматизації обумовлює ускладнення систем 

управління та вимагає відповідного супроводу й адміністрування, а тому 

потребує підготовки конкретних фахівців.  

Роботизація, розвиток штучного інтелекту – цифровізація 

виробництва з використанням промислових роботів, застосування 

інтелектуальних робототехнічних комплексів неминуче призведе до зміни 

професійно-кваліфікаційної структури робочої сили на ринку праці 

майбутнього. 
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Перераховані тенденції формують відповідні вимоги до професійних 

знань, умінь та навичок працівника, його затребуваності на ринку праці. 

Наступність у розвитку професій, обумовленість виникнення нових 

виробничих функцій та нових професій трансформацією раніше існуючих, 

дозволяє прогнозувати виникнення нових видів діяльності, появу певних 

компетенцій. 

Визначено, що ключовими тенденціями, які впливають та все більше 

впливатимуть на сферу зайнятості, є: глобалізаційні та інтеграційні процеси; 

розвиток цифрових технологій; розвиток шерингової економіки; зростання 

клієнто-орієнтованості; екологічна безпека; програмування, автоматизація 

виробничих процесів; роботизація і розвиток штучного інтелекту. Зазначені 

тенденції формують відповідні вимоги до професійних знань, умінь та 

навичок працівників, шукачів роботи. Визначальними чинниками впливу на 

формування необхідних компетенцій майбутнього визнано: розвиток 

інформаційних технологій; крос-функціональність; мобільність; нові форми 

зайнятості (фріланс, аутстафінг) тощо.  

З’ясовано, що в умовах нової соціально-економічної реальності 

важливо забезпечити розвиток не лише “твердих” (Hard skills), а й “м’яких” 

(Soft skills) навичок. Головними навичками для конкурування на ринку праці 

є: емоційний інтелект; здатність до ведення переговорів; уміння оцінювати 

ситуацію та приймати рішення; когнітивна гнучкість; комплексне вирішення 

проблем; координація в команді; креативність; критичне (аналітичне) 

мислення; орієнтація на клієнта (клієнто-орієнтованість); управління 

людьми. 

Розглядається альтернативна система оцінки економічного розвитку 

країн – індекс інклюзивного розвитку (Inclusive Development Index). Вона є 

сучасним аналогом діючої системи, що передбачає визначення рейтингу 

країни в світі за результатами оцінювання валового внутрішнього продукту. 

Інклюзивне зростання принципово відрізняється від стандартного 
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економічного зростання, оскільки має ширші цілі, ніж збільшення доходів і 

ВВП. Такий підхід вимагає, щоб уряд країни: активно працював над 

досягненням цих цілей, не сподіваючись, що позитивні результати 

автоматично будуть забезпечені за рахунок зростання; акцентував увагу на 

розвиткові людини й підвищенні її добробуту, зниженні рівня бідності й 

нерівності; спрямовував політику на залучення та активну участь громадян в 

економіці, а не лише результати розподілу ресурсів. 

Використання концепції інклюзивного зростання в антикризовому 

управлінні економікою повинно бути націлено на: підвищення економічної 

конкурентоспроможності за рахунок підвищення продуктивності праці і 

збільшення обсягу виробництва продукції з доданою вартістю, забезпечення 

економічного динамізму і неуразливості економіки перед зовнішніми 

потрясіннями; забезпечення загальних соціальних й економічних благ і 

можливостей для працевлаштування, системи соціального захисту та права 

вести продуктивне життя шляхом інвестування в людський і соціальний 

капітал; підвищення соціальної безпеки та якості послуг для всіх верств 

суспільства. 

Незважаючи на стримано-оптимістичні прогнози щодо зайнятості 

населення в епоху цифрових технологій, вирішення проблем соціального-

розвитку країни напряму залежатиме від послідовності, системності та 

зваженості державної політики. Вона має бути спрямована на захист прав та 

інтересів, гарантування безпеки громадян, надання допомоги у розвитку 

власного потенціалу, засвоєнні нових норм суспільного життя. Зміна 

пріоритетів державної політики, що вбачається у напрямку посилення 

інвестиційного потенціалу та податкового стимулювання, підтримання 

інноваційних проектів та високотехнологічних виробництв, заохочення 

наукових пошуків та підприємницьких ініціатив, є необхідною умовою 

економічного зростання.  

Лише зважена державна політика у сфері зайнятості населення, 
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заснована на реалізації таких механізмів та виборі такого інструментарію, які 

здатні забезпечити гнучкість регулювання, відкритість до інновацій при 

захисті інтересів громадян, здатна забезпечити збалансування інтересів усіх 

учасників ринку праці. 

Подальше розв’язання проблем продуктивної (з точки зору 

забезпечення ефективного суспільного виробництва та забезпечення потреб 

працівника на рівні не менше встановлених законодавством гарантій) 

зайнятості населення можливе через: зміну базових підходів щодо 

регулювання взаємовідносин учасників ринку праці; оновлення системи 

національної класифікації професій; актуалізацію освітніх стандартів та 

відповідних освітніх програм; розбудову дієвої системи професійної 

орієнтації молоді з урахуванням потреб ринку праці; сприяння громадянам 

різних вікових груп у професійному визначенні та професійній реалізації в 

умовах виникнення нових професій (та зникнення інших), а також 

професійному розвиткові протягом життя. 

 

2.2. Сучасні механізми та технології діяльності державних 

сервісних інституцій у сфері зайнятості населення 

 

Серед інноваційних технологій практичної реалізації клієнто-

орієнтованого підходу (customer-based approach) в наданні послуг у сфері 

зайнятості населення особливе місце належить профілюванню клієнтів. 

Профілювання безробітних розглядається як захід, спрямований на 

зниження рівня довготривалого безробіття, а також на запобігання його 

поширенню та зростанню. Його суть полягає у розподіленні безробітних осіб 

на групи з урахуванням чинників ризику тривалого безробіття, на основі 

індивідуальних характеристик особи, її трудового потенціалу. Основне 

завдання профілювання полягає в тому, щоб якомога раніше виявити осіб з 

високим ризиком довготривалого безробіття і підібрати для них спеціальні 
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програми, заходи реалізації активної політики зайнятості з урахування 

ситуації на локальному (місцевому) ринку праці. 

Зарубіжний досвід профілювання безробітних свідчить, що така 

практика широко і продуктивно застосовується в деяких країнах 

десятиліттями. Наприклад, в США майже двадцятилітній досвід 

профілювання є запорукою прискорення пошуку вивільненими працівниками 

роботи, яка б відповідала за своїми характеристиками, зокрема за рівнем 

оплати праці, рівню попередньої. Підхід до профілювання, що застосовується 

в США, дозволяє виявити найбільш “проблемну” категорію громадян та 

підібрати для них саме ті заходи, яких вони найбільше потребують, зважаючи 

на ситуацію, що склалася та надати саме той перелік послуг ДСЗ, який 

забезпечить якнайшвидше працевлаштування. Наслідком відмови клієнта від 

запропонованих послуг та участі в спеціально підібраних програмах може 

бути припинення виплати допомоги по безробіттю. Службою зайнятості 

США напрацьовано модель, яка базується на виявленні індивідуальних 

характеристик безробітного та оцінюванні їх впливу на ризик довготривалого 

безробіття. 

Статистична модель профілювання передбачає групування чинників 

ризику довготривалого безробіття на основі п’яти показників, які 

відображають рівень освіти, професію, досвід роботи на останньому 

робочому місці шукача роботи, галузь економіки та рівень безробіття у 

відповідному штаті. Оскільки законодавством США заборонено 

дискримінацію шукачів роботи за віком, расою, етнічною групою, 

національністю, громадянством, релігійними переконаннями та політичними 

поглядами, зазначені показники не можуть бути жодним чином ураховані 

при формуванні статистичної моделі. Зазначена модель не може бути 

всеохоплюючою та забезпечувати максимальне врахування індивідуальних 

особливостей клієнта служби зайнятості. Тому важливим є досвід спеціаліста 

з надання відповідних послуг – від його дій напряму залежить 
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результативність надання послуги та швидкість працевлаштування. 

До переваг такого підходу профілювання безробітних, що 

застосовується в США відносять повноту та об’єктивність інформації про 

безробітну особу, яка шукає роботу, адресний підхід, надання послуг саме 

тим громадянам, які найбільше їх потребують, а також автоматизацію 

процесу. Тобто, модель профілювання безробітних громадян у США 

передбачає зосередження уваги на найбільш “проблемних” з точки зору 

працевлаштування особах, тоді як інші отримують порівняно 

стандартизований перелік послуг. 

Система профілювання безробітних у Канаді досить схожа на систему, 

яка застосовується в США, але ключовою відмінністю є зосередження на 

фінансовій доцільності при виборі активних програм сприяння зайнятості та 

пошуку роботи, питанні їх ефективності. Окрім того, враховується вік, стать 

шукачів роботи та наявність інвалідності (в США це заборонено на 

законодавчому рівні). 

В європейських країнах Німеччині, Швеції та Франції практика 

профілювання не є поширеною. Натомість, широкий спектр послуг 

пропонується всім зареєстрованим безробітним громадянам. У Голландії 

статистична модель профілювання також не застосовується, а найбільш 

ймовірно довготривалі безробітні виявляються самими спеціалістами служби 

зайнятості. Але особливість профілювання клієнтів полягає в тому, що 

найбільша увага приділяється і різноманітний спектр послуг пропонується не 

найбільш вразливим, не найменш вразливим, а “середнім”, тобто тим 

громадянам, які можуть бути працевлаштовані через різноманітні заходи 

активної підтримки та різні програми. Разом з тим, участь у цих програмах не 

є обов’язковою (на відміну від США, де запроваджені навіть матеріальні 

санкції) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Білоруськими вченими запропоновано застосовувати процедуру 

профілювання, яка включає три етапи:  
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– визначення індивідуального ризику довготривалого безробіття для 

конкретного клієнта – оцінюється особистий потенціал безробітного щодо 

працевлаштування, його рівень мотивації (переважно шляхом співбесіди, 

анкетування). При визначенні потенціалу враховується вік, стать, освіта, 

досвід роботи, наявність додаткових навичок, причини втрати роботи тощо. 

Дані заносяться до індивідуальної картки безробітного. У процесі виявлення 

мотивації безробітного до працевлаштування з’ясовується готовність особи 

приступити до роботи в часовому вимірі, готовність безробітного до зміни 

професії, підвищення кваліфікації та, навіть, готовність до зміни місця 

проживання, за потреби. За результатами оцінювання на даному етапі клієнти 

служби зайнятості можуть демонструвати: високий потенціал щодо 

працевлаштування та високий рівень мотивації; низький потенціал щодо 

працевлаштування, але високий рівень мотивації; високий потенціал щодо 

працевлаштування та слабку мотивацію; низький потенціал щодо 

працевлаштування та слабку мотивацію; 

– визначення типу і стану регіонального ринку праці для коригування 

ризику довготривалого безробіття – враховується загальний рівень безробіття 

в регіоні, кількість безробітних, які претендують на одну вакансію, частка 

працевлаштованих серед осіб, які перебувають на обліку за конкретний 

період часу, структурні відмінності безробіття (молодіжне, жіноче 

безробіття); частка сільського/міського безробітного населення – 

виокремлюють ринок праці багатофункціонального міста і його 

“супутників”, монофункціонального міста та аграрний ринок праці;  

– підбір програм служби зайнятості для конкретних груп безробітних, що 

має на меті зниження ризику довготривалого безробіття з оптимальними 

витратами [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 113]. 

Перелік послуг для групи осіб з високим потенціалом щодо 

працевлаштування та високим рівнем мотивації повинен включати надання 

інформації щодо пошуку роботи та працевлаштування, підтримку 
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підприємницької ініціативи та самозайнятості, у т. ч. навчання основам 

підприємницької діяльності, фінансову допомогу (насамперед, на ринках 

праці з високою конкуренцією). 

Перелік послуг для групи осіб з низьким потенціалом щодо 

працевлаштування, але високим рівнем мотивації повинен включати заходи, 

спрямовані на посилення конкурентоспроможності зазначеної категорії осіб 

на ринку праці: підвищення рівня їх кваліфікації; застосування квотування; 

розвитку гнучких форм зайнятості. 

Послуги для осіб з високим потенціалом щодо працевлаштування та 

слабкою мотивацією рекомендовано надавати профорієнтаційні послуги, 

психологічну підтримку, спрямовані на посилення інтересу до роботи, а 

також, а також спрямовувати їх на громадські, тимчасові роботи, насамперед 

на ринках з високою конкуренцією. 

На думку вчених, безробітним особам з низьким потенціалом щодо 

працевлаштування та слабкою мотивацію недоцільно надавати послуги 

активного сприяння зайнятості, оскільки такі послуги є досить 

дороговартісними. Варто обмежитись пасивними заходами, інформаційно-

консультаційними послугами, направленням на громадські роботи в окремих 

випадках. Окремим клієнтам необхідна психологічна допомога [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 119-120]. 

На нашу думку, для всіх категорій безробітних осіб, незалежно від їх 

потенціалу щодо працевлаштування та рівня мотивації, зацікавленості в 

отриманні роботи, доцільно складати індивідуальний план роботи з клієнтом, 

де передбачити доцільність та пріоритетність надання тих чи інших послуг, 

розробити програму пошуку роботи, спираючись на індивідуальні 

характеристики шукача, його професійні та особистісні якості та враховуючи 

поточну ситуацію на ринку праці. 

При цьому, одним з пріоритетних завдань фахівця ЦЗ має стати 

з’ясування обставин, аналіз причин можливого тривалого безробіття. 
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Наступним етапом є визначення переліку послуг, необхідних клієнтові.  

Індивідуальна програма пошуку роботи та працевлаштування 

безробітного може розроблятися фахівцем служби зайнятості спільно з 

клієнтом. Вважаємо, у ній обов’язково має бути як наведено перелік послуг, 

що можуть бути надані центром зайнятості та заходів, організованих ним, так 

і обумовлена участь самого клієнта, його відповідальність з визначенням 

конкретних термінів та форми виконання попередньо визначених зобов’язань 

сторін. Разом з тим, можливе внесення змін до програми, а також її 

доопрацювання, перегляд – насамперед, у тих випадках, коли досягнення 

запланованого результату ускладнюється чи унеможливлюється. 

На нашу думку, форма індивідуальної програми працевлаштування 

безробітного має бути уніфікованою. Водночас, – враховувати специфіку 

категорії клієнтів (молодих людей; жінок, які доглядали за дітьми; осіб 

старшого віку, які втратили роботу, але ще не набули права отримувати 

пенсійну допомогу за віком; осіб з інвалідністю та ін.) та особливості 

місцевого ринку праці. Передбачити індивідуальний ризик довготривалого 

безробіття на основі об’єктивних даних, з урахуванням особливостей 

конкретного локального ринку праці, можливо вже на етапі реєстрації 

клієнтів. 

Вивченню сучасних технологій профілювання безробітного населення, 

визначенню його сутності й основних методів та розробці пропозицій 

удосконалення методології роботи з особами, які мають різні можливості 

повернення до зайнятості, присвячено окреме дослідження українських 

вчених Л. Ільїч та Н. Якимової [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

За результатами вивчення досвіду розвинутих країн світу, зокрема 

Данії, Ірландії, Нідерландів, Німеччини, Словенії, США, Швеції, автори 

приходять до висновку, що система профілювання поширена та 

використовується на перших стадіях роботи з безробітними. Найбільш 

поширеними технологіями профілювання є: профілювання з залученням 
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соціальних працівників та статистичне профілювання. 

Перший підхід – профілювання з залученням соціальних працівників – 

передбачає покладення на соціального працівника обов’язків з поділу на 

групи безробітного населення, підбору послуг зі сприяння зайнятості, 

супроводу до моменту працевлаштування. При цьому застосовуються і 

якісні, і кількісні методи оцінювання. Перевагами такого методу вважається 

можливість індивідуальної взаємодії фахівця та безробітної особи, що 

дозволяє максимально враховувати потреби шукача роботи, зважати на його 

можливості, вибудовувати індивідуальний план досягнення результату. 

Недоліками – ризик суб’єктивної оцінки соціального працівника. Такий 

підхід поширений в країнах: Німеччині, Данії, Словенії.  

Другий підхід – профілювання на основі даних (статистичне 

профілювання) – передбачає прогнозування ймовірності працевлаштування 

безробітної особи на основі економетричного аналізу з урахуванням 

соціально-економічних даних. Поділ безробітних на групи здійснюється з 

урахуванням ризику довготривалості безробіття. До переваг такого способу 

профілювання відносять можливості: обрахування індивідуальних 

специфічних ризиків тривалості безробіття; реагування на ранніх етапах; 

оптимізації фінансових ресурсів за рахунок виключення категорій осіб з 

низьким ризиком тривалості безробіття. До недоліків належать: складність 

процедури, яка ґрунтується на отриманні об’єктивних прогнозних оцінок та 

вимагає постійного оновлення бази даних з урахуванням соціальних та 

економічних змін тощо; ризик неефективного витрачання коштів внаслідок 

прорахунків під час прогнозування. Такий підхід поширений в країнах: 

Ірландія, Нідерланди, США, Швеція. 

Таким чином, зарубіжний досвід профілювання безробітних свідчить 

про відсутність єдиної уніфікованої методики, про поєднання на практиці 

об’єктивного та суб’єктивного оцінювання, а також про різні підходи до 

групування безробітних осіб, залежно від ризику потрапляння до категорії 
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довготривалих безробітних. Важливо також враховувати регіональну, 

географічну складову, особливості локального ринку праці, як засвідчив 

міжнародний досвід. 

В українській практиці сервісної діяльності ДСЗ процедура 

профілювання клієнтів не набула поширення. Однак, в окремих регіонах 

(у містах Вінниці, Житомирі, Кременчуці, Львові, Маріуполі, Харкові, 

Одесі), проведено пілотне дослідження в рамках проекту ПРООН “Підтримка 

реформи соціального сектору в Україні” за напрямом “Залучення до ринку 

праці найуразливіших груп населення та жінок”. За результатами 

напрацьовано практичні рекомендації для фахівців ЦЗ населення, матеріали 

та інструменти щодо технології профілювання безробітних та соціального 

супроводу при працевлаштуванні за підходом кейс-менеджменту. 

Профілювання авторами розглядається як “…система поділу безробітних на 

групи залежно від прогнозованого ризику тривалого безробіття, який 

оцінюється на підставі індивідуальних характеристик безробітної особи, що 

відображають потенціал працевлаштування та мотивацію до 

працевлаштування, з подальшим визначенням оптимального, з огляду на 

підвищення можливостей працевлаштування, пакету програм зайнятості для 

тих безробітних, допомога яким з боку державної служби зайнятості є 

економічно ефективною при заданих ресурсних обмеженнях” [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 8]. 

Тобто профілювання безробітних передбачає їх поділ на групи залежно 

від ризику тривалості безробіття. При цьому визначається їх потенціал щодо 

працевлаштування, враховується досвід роботи, а також рівень 

працевлаштування. 

Необхідною умовою початку процедури профілювання є надання 

клієнтові офіційного статусу безробітного. Після цього фахівець ЦЗ 

інформує його про суть технології профілювання. 

Оцінювання ризику тривалості безробіття здійснюється спеціалістом 
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служби зайнятості на основі аналізу особових даних та анкетування клієнта. 

Після цього обирається профільна група та підбираються відповідні 

програми, заходи та послуги зі сприяння зайнятості. Такий підбір 

відбувається з урахуванням рекомендованих заходів і послуг для конкретної 

профільної група, до якої віднесено клієнта. Своєчасність та повнота 

реалізації індивідуально визначеного переліку заходів залежить, в значній 

мірі, від активності клієнта. Саме тому, особлива увага приділяється його 

мотивації до працевлаштування. З урахуванням її рівня може здійснюватися 

коригування щодо віднесення безробітної особи до тієї чи іншої групи 

(протягом місяця). 

Залежно від рівня мотивації та потенціалу щодо працевлаштування 

виділяють п’ять профільних груп клієнтів ЦЗ з: 

– високим рівнем мотивації до працевлаштування і високим потенціалом 

працевлаштування; 

– високим рівнем мотивації до працевлаштування та середнім або 

низьким потенціалом працевлаштування; 

– середнім або низьким рівнем мотивації до працевлаштування і середнім 

або низьким потенціалом працевлаштування; 

– високим потенціалом працевлаштування, і низьким або середнім 

рівнем мотивації до працевлаштування; 

– низьким рівнем мотивації до працевлаштування і низьким потенціалом 

працевлаштування (табл. 3.1) [13-14]. 

Для кожної з профільних груп визначено рекомендований перелік 

програм, заходів та послуг, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці, прискорення процесу 

працевлаштування. 

Так, для першої групи осіб – з високим рівнем мотивації до 

працевлаштування і високим потенціалом працевлаштування – 

рекомендовано застосовувати мінімальний базовий набір програм сприяння 

зайнятості. Такий набір загалом пропонується представникам всіх 
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профільних груп і включає: інформування про наявні вакансії; участь у 

ярмарках вакансій, презентаціях роботодавців, днях відкритих дверей; 

семінари з питань зайнятості населення та стану ринку праці; підбір роботи  

12]. 

Таблиця 3.1 

Класифікація профільних груп та опис профілю  

Профільні групи Опис профілю 

Профіль 1 

Високий рівень 

мотивації до 

працевлаштування і 

високий потенціал 

працевлаштування 

– повна відповідність особистих і професійних якостей 

вимогам ринку праці; 

– готовність розпочати роботу; 

– бажання працювати та активність у пошуку роботи; 

– наявність професії, на яку є попит на ринку праці; 

– наявність досвіду роботи, вмінь та навичок; 

– відсутність досвіду довготривалого безробіття; 

– відсутність медичних протипоказань до роботи за 

наявною професією.  

Профіль 2 

Високий рівень 

мотивації до 

працевлаштування та 

середній або низький 

потенціал 

працевлаштування 

– наявність бажання працювати та активність у пошуку 

роботи; 

– наявність навичок пошуку роботи, самопрезентації; 

– недостатній рівень кваліфікації; 

– відсутність професії; 

– наявність спеціальності, що не користується попитом на 

ринку праці; 

– відсутність стажу роботи; 

– наявність тривалої перерви в роботі. 

Профіль 3 

Середній або низький 

рівень мотивації до 

працевлаштування і 

середній або низький 

потенціал 

працевлаштування 

– низький рівень кваліфікації; 

– відсутність стажу роботи за спеціальністю (професією); 

– відсутність навичок самопрезентації; 

– наявність значних труднощів у процесі пошуку роботи. 

Профіль 4 

Високий потенціал 

працевлаштування і 

низький або середній 

рівень мотивації до 

працевлаштування 

– наявність професії, на яку є попит на ринку праці; 

– наявність досвіду роботи за фахом (професією), вмінь та 

навичок; 

– відсутність бажання працювати. 

Профіль 5 

Низький рівень 

мотивації до 

працевлаштування і 

низький потенціал 

працевлаштування 

– неготовність стати до роботи; 

– відсутність спеціальності (професії), затребуваної на 

ринку праці; 

– відсутність вмінь і активності у пошуку роботи; 

– наявність тривалої перерви в роботі; 

– відсутність досвіду роботи; 
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Профільні групи Опис профілю 

– наявність частих змін місця роботи; 

– наявність звільнень за порушення трудової дисципліни; 

– налаштованість на максимально тривале перебування в 

статусі безробітного; 

– наявність серйозних проблем зі здоров’ям. 
 

Представникам другої профільної групи, окрім мінімального базового 

набору програм сприяння зайнятості, пропонуються послуги з професійної 

орієнтації, професійного навчання, участь у громадських роботах, 

консультування та допомога щодо відкриття власної справи, а також за 

згодою клієнта супровід під час та після працевлаштування. 

Безробітних осіб, що належать до третьої групи рекомендовано 

залучати до семінарів з техніки пошуку роботи, орієнтувати на 

підприємництво та самозайнятість, знайомити з кращим досвідом 

працевлаштування та проводити інші мотиваційні заходи, пропонувати 

послуги з професійної орієнтації та професійного навчання, участь у 

громадських роботах, супровід під час та після працевлаштування за згодою, 

а також здійснювати їх психологічну підтримку з залученням соціальних 

партнерів, що надають відповідні послуги. 

Для четвертої групи, окрім мінімального базового набору програм 

сприяння зайнятості, рекомендовано ознайомлення з кращим досвідом 

роботи з іншими клієнтами, результатом якого стало успішне 

працевлаштування та інші мотиваційні заходи, участь у семінарах з техніки 

пошуку роботи, психологічна підтримка. 

П’ятій групі з найнижчим рівнем мотивації до працевлаштування і 

найнижчим рівнем потенціалу працевлаштування пропонується мінімальний 

базовий набір програм сприяння зайнятості, послуги з профорієнтації та 

професійного навчання, участь у громадських роботах, семінари та тренінги з 

питань професійної реалізації та розвитку кар’єри, психологічна підтримка, 

супровід під час та після працевлаштування та ін. [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден., с. 13-14]. 

Як бачимо, результати проведеного аналізу засвідчують про важливість 

мотиваційної складової у роботі з профільними групами клієнтів: визначення 

рівня мотивації клієнтів служби зайнятості до пошуку роботи, його 

підвищення – одне з ключових питань у реалізації технології профілювання 

клієнтів як основи сервісної діяльності ДСЗ України. Особливої уваги також 

потребує психологічна складова, практичне здійснення якої вимагає 

залучення фахівців відповідного рівня підготовки та високої кваліфікації, які 

б володіли сучасним психодіагностичним інструментарієм. 

Загалом, за оцінками експертів запровадження профілювання потребує 

збільшення чисельності фахівців служби зайнятості на 10% [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 112]. Ця теза вчергове підтверджує 

важливість питання кадрового забезпечення сервісної діяльності ДСЗ 

України (див. підрозділи 3.3; 5.2).  

Результати проведеного аналізу свідчать про перспективність 

технології профілювання клієнтів з точки зору вдосконалення сервісної 

діяльності у сфері зайнятості населення. Її практична реалізація дозволяє 

виявити проблемні категорії безробітних з високою потенційною тривалістю 

незайнятості.  

Вважаємо, що одним з основних завдань технології профілювання 

повинна стати мінімізація часу пошуку роботи для клієнта з моменту 

реєстрації його ДСЗ як безробітного. З цією метою її подальше впровадження 

та оптимізація потребують забезпечення наступних вимог: зручність, 

зрозумілість та простота у використанні для фахівців, які надають послуги 

безробітним особам; врахування особливостей локального (місцевого) ринку 

праці; наступність, тобто базування на попередніх здобутках та кращих 

практиках надання послуг у сфері зайнятості населення. 

Однією з інноваційних технологій сервісної діяльності ДСЗ є 

соціальний супровід за підходом кейс-менеджменту, що передбачає 
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практичну реалізацію індивідуального підходу до клієнтів у процесі 

взаємодії з ним спеціаліста ЦЗ. Така взаємодія передбачає аналіз та 

оцінювання ситуації безробітної особи з урахуванням всіх чинників впливу 

для подальшого розроблення індивідуального плану роботи. Особливість 

соціального супроводу за підходом кейс-менеджменту як інноваційної 

технології сервісної діяльності полягає в тому, що безробітній особі 

надаються не лише послуги зі сприяння у працевлаштуванні, а й допомога у 

вирішенні проблем, що стоять на заваді. При цьому вирішення окремих 

проблем соціального характеру може потребувати залучення фахівців інших 

установ, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Авторами практичного посібника [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] з питань профілювання клієнтів та кейс-менеджменту в сфері 

зайнятості населення, підготовленого в межах проекту “Підтримка реформи 

соціального сектору в Україні” за напрямом “Залучення до ринку праці 

найуразливіших груп населення та жінок”, який був реалізований ПРООН, 

наведено наступні визначення: “кейс-менеджмент – це підхід, який 

передбачає оцінку ситуації та потреб клієнта/клієнтки, визначення цілей та 

планування заходів задля їх досягнення, моніторинг та оцінювання 

результатів роботи; кейс (випадок) – в системі зайнятості населення під 

конкретним випадком розглядається ситуація особи, яка звернулась до ЦЗ за 

допомогою в працевлаштуванні, та яка не здатна на рівних умовах 

конкурувати на ринку праці, має складні життєві обставини, які 

перешкоджають працевлаштуванню, бажає працевлаштуватися та потребує 

допомоги і підтримки в цьому” [. 8]. 

Авторами методичних рекомендацій з кейс-менеджменту ВПО 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], розроблених в межах проекту 

“Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО”, 

реалізованого ПРООН у партнерстві з Мінсоцполітики України, наведено 

наступне визначення аналогічних понять: “кейс-менеджмент – метод 
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соціальної роботи, який передбачає оцінку ситуації та потреб клієнта, 

визначення цілей та планування заходів задля їх досягнення, моніторинг та 

оцінювання результатів роботи; кейс (випадок) – це проблемна ситуація 

клієнта (окремої особи або сім’ї), яка негативно впливає на якість життя 

людини і погіршує її стан (фізичний, психічний, матеріальний тощо)” 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 7]. 

Як бачимо, за будь-якого з запропонованих підходів основними 

етапами соціального супроводу за підходом кейс-менедженту є: оцінювання 

ситуації, з’ясування потреб клієнта, визначення цілей та планування заходів 

задля їх досягнення, моніторинг та оцінювання результатів роботи. 

Незважаючи на чітко визначену етапність процесу надання послуги 

соціального супроводу за підходом кейс-менеджменту [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], експерти відзначають, що це не завжди лінійний 

процес. Він може бути циклічним і передбачати повернення до будь-якого 

попереднього етапу, за необхідності, і, навіть, перегляд попередньо 

прийнятих рішень [ 18]. 

Аналіз інструментарію сервісної діяльності ДСЗ України свідчить, що у 

вітчизняній практиці набуває поширення підхід, за якого кейс-менеджмент 

розглядається як спосіб вирішення проблем працевлаштування тих категорій 

осіб, які належать до вразливих на ринку праці груп населення [85]. У цьому 

випадку вважаємо за доцільне звернутись до законодавчо визначеного 

переліку категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню. Так, Законом України “Про зайнятість населення” до них 

віднесено: одного з батьків або особу, яка їх замінює і: має на утриманні 

дитину/дітей віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину 

віком до 14 років або дитину з інвалідністю; утримує без одного з подружжя 

особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з 

інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності); дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; осіб, яким виповнилося 15 
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років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як 

виняток, прийматися на роботу; осіб, звільнених після відбуття покарання 

або примусового лікування; молодь, яка закінчила або припинила навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, 

звільнилася зі строкової служби (протягом шести місяців після закінчення 

або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше 

років; осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; учасників бойових 

дій. Окрім перерахованих категорій осіб, до вразливих на ринку праць груп 

населення відносять [16]: ВПО; довготривалих безробітних; жінок після 

декретної відпустки та/або з малими дітьми. 

Сприяння у працевлаштуванні зазначених категорій осіб передбачає 

підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, надання допомоги в 

отриманні інших соціальних послуг, спрямованих на вирішення проблем, що 

стоять на заваді працевлаштуванню, та включає супровід і закріплення на 

робочому місці. Ця функція покладається на фахівця служби зайнятості, який 

виступає у ролі, так званого, “кейс-менеджера”. Визначення поняття “кейс-

менеджер” знаходимо у методичних рекомендаціях [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., с. 7], де ця особа визначається як соціальний працівник 

або інший фахівець, який здійснює оцінку ситуації й потреб клієнта, 

планування відповідних заходів щодо їх забезпечення, пошук організацій та 

фахівців, які надають відповідні послуги в громаді, координує їх дії у процесі 

кейс-менеджменту, а також здійснює представництво інтересів клієнта. 

До основних завдань кейс-менеджера у сфері зайнятості населення 

відносять: аналіз ситуації, виявлення потреб клієнта як безробітного, 

з’ясування можливостей щодо працевлаштування; визначення перешкод та 

проблем, що стоять на заваді успішного працевлаштування; розробку 

індивідуального плану роботи з безробітним у процесі надання соціальних 

послуг, спрямованих на працевлаштування, а також соціального супроводу 
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на робочому місці; спрямування клієнта до суб’єктів надання соціальних 

послуг та супровід у разі виявлення потреби отримання допоміжних послуг; 

представництво інтересів безробітної особи; мотивування клієнта, надання 

або покращення потрібних для працевлаштування навичок з метою 

підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці; моніторинг та 

оцінювання результатів надання соціальної послуги соціального супроводу 

при працевлаштуванні та на робочому місці; ведення необхідної 

документації; взаємодія з фахівцями, представниками суб’єктів надання 

соціальних послуг, які надають допоміжні послуги зі сприяння зайнятості у 

разі потреби [15]. 

Безпосередньому наданню послуги передує: з’ясування належності 

клієнта як безробітної особи до вразливих груп населення; виявлення 

проблем, що ускладнюють чи унеможливлюють працевлаштування (потреба 

догляду за дітьми або іншими особами, які потребують щоденного догляду – 

членами родини літнього віку, особами з інвалідністю та ін.; проблеми 

професійного самовизначення; проблеми зі здоров’ям); встановлення 

необхідності залучення інших партнерських організацій для розв’язання; 

визначення неможливості розв’язання клієнтом зазначених проблем. 

Виявлення кейс-менеджером – фахівцем ЦЗ означених перешкод на шляху до 

працевлаштування є підставою для подальшого прийняття ним рішення щодо 

застосування технології соціального супроводу за підходом кейс-

менеджменту. При цьому обов’язково-мінімальною вважається наявність не 

менше ніж двох з перерахованих критеріїв. Тобто, якщо фахівцем ЦЗ 

з’ясовано належність безробітної особи як клієнта до вразливих на ринку 

праці груп населення – це не може стати підставою залучення її до надання 

послуги соціального супроводу за підходом кейс-менеджменту [16]. 

Безпосередньо надання послуги соціального супроводу за підходом 

кейс-менеджменту передбачає відбувається за чітко визначеними етапами. 

Встановлення контакту з безробітною особою як клієнтом. Реалізація 
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цього етапу передбачає налагодження фахівцем ЦЗ – кейс-менеджером 

взаємодії з безробітною особою. У доброзичливій атмосфері, довірливих 

взаємовідносинах фахівець ЦЗ роз’яснює свою роль та завдання як кейс-

менеджера, надає детальну інформацію про послугу соціального супроводу, 

отримує згоду клієнта на отримання такої послуги. У разі відмови – клієнтові 

пропонується стандартний перелік послуг. Отримавши позитивну відповідь 

клієнта, кейс-менеджер приступає до виконання завдань наступних етапів. 

Вивчення ситуації та оцінювання потреб клієнта. Фахівець ЦЗ у 

процесі взаємодії з клієнтом з’ясовує необхідну інформацію для подальшого 

розроблення індивідуального плану роботи: визначає потреби клієнта, 

проблеми та можливості працевлаштування. Вивчення ситуації та 

оцінювання потреб клієнта передбачає з’ясування мети звернення до центру 

зайнятості, збір, узагальнення інформації про обставини, проблеми, потреби 

та очікування безробітної особи, аналіз потенційних можливостей, рівня 

мотивації, соціальних зв’язків клієнта, виявлення бар’єрів на шляху до 

працевлаштування. На цьому ж етапі здійснюється аналіз документів для 

визначення освітнього та професійно-кваліфікаційного рівня шукача роботи, 

його стану здоров’я, протипоказань щодо трудової діяльності, наявності 

інвалідності тощо).  

За потреби, фахівець, який виконує функції кейс-менеджера, 

звертається до інших спеціалістів ЦЗ (наприклад, до профконсультанта для 

виявлення професійних схильностей особи із застосуванням 

профдіагностичних методик). 

До переліку питань, які варто з’ясовувати на цьому етапі експерти 

відносять: рівень освіти; досвід роботи; рівень кваліфікації; стан здоров’я 

наявність протипоказань щодо роботи; обмеження щодо трудової діяльності, 

професійного навчання тощо; оптимальний графік роботи; транспортне 

забезпечення; проблеми працевлаштування та ін. 

На реалізацію цього етапу відводиться сім робочих днів. З’ясована 
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інформація фіксується в спеціальній формі. Відповідно до Державного 

стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні 

та на робочому місці, повторне визначення індивідуальних потреб 

проводиться через місяць з дня початку надання соціальної послуги, надалі – 

за потребою залежно від індивідуальної ситуації отримувача соціальної 

послуги, але не рідше ніж один раз на квартал [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 

В якості методів оцінювання потреб клієнта рекомендовано 

використовувати інтерв’ювання, тестування, аналіз документів, офіційні 

запити, спостереження та ін. Зібрана на даному етапі інформація стає 

підґрунтям для подальшого формування індивідуального плану. 

Складання індивідуального плану. Індивідуальний план складається у 

процесі взаємодії фахівця ЦЗ та безробітної особи. При цьому 

обумовлюються конкретні терміни виконання запланованих завдань. На етапі 

планування кейс-менеджер може також залучати інших фахівців.  

Окрім визначених цілей та завдань (основною метою є 

працевлаштування, а конкретні короткотермінові цілі мають сприяти її 

досягненню), індивідуальний план може містити інформацію про основні та 

допоміжні послуги зі сприяння працевлаштуванню, перелік необхідних 

заходів та послуг (профконсультація, професійне навчання, участь у 

громадських роботах, сприяння самозайнятості та підприємницькій ініціативі 

тощо), показники досягнення запланованих завдань тощо. 

На цьому ж етапі з безробітною особою укладається договір про 

надання соціального супроводу при працевлаштуванні, до нього додається 

індивідуальний план. 

Виконання індивідуального плану. Результативне виконання плану 

можливе за умови активного доручення та виконання своїх зобов’язань усіма 

учасниками взаємодії: фахівцем ЦЗ, який виконує функції кейс-менеджера; 

безробітною особою, яка потребує допомоги у працевлаштуванні; 
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соціальними партнерами – суб’єктами надання соціальних послуг. На цьому 

етапі відбуваються зустрічі з роботодавцями, консультування, професійне 

навчання за направленням ЦЗ тощо.  

Моніторинг. Моніторинг у процесі соціального супроводу за підходом 

кейс-менеджменту передбачає постійний аналіз виконання індивідуального 

плану, з’ясування труднощів його реалізації, внесення коректив (за потреби). 

Для здійснення моніторингу може застосовуватись наступний 

інструментарій: телефонні дзвінки, відвідування підприємств, аналіз 

відповідної документації тощо. Результати моніторингу також фіксуються в 

індивідуальному плані. 

Оцінювання результатів роботи. На даному етапі оцінюється 

відповідність результатів поставленим завданням індивідуального плану, 

потребам безробітної особи. Залежно від результатів оцінювання можливі 

декілька варіантів: завершення надання послуг або повторна реалізація 

попередніх етапів з урахуванням внесених корективів. 

Завершення роботи. У разі успішного виконання завдань 

індивідуального плану, досягнення мети робота з клієнтом завершується. 

Подальша взаємодія з ним залежить від прийнятого ним рішення щодо 

подальшого супроводу. За позитивного рішення клієнта, здійснюється 

індивідуальний супровід після працевлаштування. Окрім того, взаємодію 

фахівця ЦЗ, який виконує функції кейс-менеджера та клієнта може бути 

припинено з інших причин: відмова безробітної особи, ініціатива фахівця у 

зв’язку з невиконанням клієнтом індивідуального плану тощо. 

Соціальний супровід після працевлаштування. Взаємодія фахівця та 

клієнта після працевлаштування (у разі згоди останнього) може тривати до 

шести місяців. У цей період може підтримуватись зв’язок як з клієнтом, так і 

з роботодавцем з метою аналізу ситуації щодо умов та оплати праці, 

сприяння в адаптації на робочому місці та його збереженні. На цьому етапі 

можуть залучатись інші профільні фахівці, наприклад, з метою 
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психологічного консультування, усунення чи розв’язання конфліктів на 

робочому місці, облаштування/пристосування робочого місця тощо. 

Аналіз адміністративних та статистичних даних ДСЗ свідчить, що з 

250 тис. безробітних осіб, які пройшли профілювання у 2018 році, 16 тис. 

осіб з числа вразливих на ринку праці категорій запропоновано надання 

соціальних послуг за підходом кейс-менеджменту [92]. 

На нашу думку, важливо сприяти поширенню практики застосування 

методу кейс-менеджменту в обслуговуванні клієнтів ЦЗ не лише у роботі з 

тими категоріями осіб, які належать до соціально-вразливих груп, а й з 

іншими категоріями населення. Ключовою передумовою забезпечення якості 

надання послуг є розбудова доступної системи оперативного та 

безперешкодного реагування на потреби клієнтів, співпраця з ОТГ. 

З цією метою пропонується інноваційні технології та інструментарій 

сервісної діяльності, в т. ч. профілювання клієнтів, надання послуг за 

принципом кейс-менеджменту, персоніфікований підхід у наданні послуг, 

цифровізацію інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг, 

включити до Регламенту роботи ЦЗ щодо задоволення потреб клієнтів. Такий 

підхід сприятиме модернізації ДСЗ в сучасну сервісну структуру з широким 

спектром послуг, що забезпечує швидкий підбір кваліфікованих працівників 

для роботодавців та якісні послуги з працевлаштування та розвитку 

професійної кар’єри для безробітних осіб. 

З огляду на зазначене, пропонується передбачити включення до 

функціоналу працівників базових ЦЗ послуги з соціального супроводу та 

психологічної підтримки. Надання послуги з соціального супроводу може 

здійснюватися особистими консультантами з працевлаштування та із 

взаємодії з роботодавцями і передбачати їх участь у реалізації комплексу 

заходів, спрямованих на підтримку активної професійної діяльності, а також 

на створення умов для запобігання негативних наслідків у разі втрати роботи 

клієнтом.  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ 

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ  

 

 

3.1. Шляхи підвищення рівня інституційної спроможності з 

надання соціальних послуг органами публічної влади у сфері зайнятості 

населення  

 

Соціально-економічна ситуація, що склалася в країні, потребує 

напрацювання нових підходів щодо реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення з урахуванням особливостей перебігу соціальних 

процесів. Існуючі проблеми у цій сфері обумовлюються низкою причин: 

економічним спадом, війною в країні, кризою політичних еліт, які б 

докладали зусиль для розроблення оптимального курсу України на шляху 

власної геополітичної, економічної суб’єктності тощо. Спотворює об’єктивну 

картину високий рівень неформальної зайнятості. Всі ці проблеми 

потребують розроблення нових теоретичних і методологічних підходів до 

реалізації державної політики у цій сфері, поліпшення якості надання послуг, 

спрямованих на підвищення рівня зайнятості населення. 

За результатами проведеного дослідження, приходимо до висновку, що 

наразі сформовано концептуально-технологічні та організаційно-

методологічні засади модернізації ДСЗ для перетворення її в сучасну 

сервісну службу, спроможну здійснювати якісний та швидкий добір 

кваліфікованих працівників на замовлення роботодавців, а безробітним та 

шукачам роботи – надавати якісні послуги з працевлаштування та розвитку 

професійної кар’єри. 

Водночас, зміна підходів у наданні послуг та оновлений регламент 
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діяльності служби зайнятості повинні ґрунтуватися на інноваційних 

технологіях та інструментарії сервісної діяльності, включаючи: 

профілювання клієнтів, надання послуг за принципом кейс-менеджменту, 

персоніфікований підхід у наданні послуг, цифровізацію інформаційно-

консультаційних та профорієнтаційних заходів тощо.  

Як з’ясовано, якість послуг, які ДСЗ надає населенню і роботодавцям, 

багато в чому визначається змістом процедур і операцій, виконуваних 

спеціалістами ЦЗ. Починаючи з 2000 року всі ЦЗ України базового рівня у 

процесі надання послуг шукачам роботи і роботодавцям використовували 

ЄТОНН [Ошибка! Источник ссылки не найден.], а з 2007 р. – ЄТНаСП 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], які на етапі становлення ДСЗ 

продемонстрували високу ефективність. 

Однак після впровадження ЄТНаСП відбулися істотні зміни як в 

інституційному забезпеченні, так і безпосередньо в ситуації на ринку праці, 

що призвело до певних змін у зазначеній технології. Йдеться про оновлення 

платформи Єдиної інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості 

ЄІАС(.NET), прийняття низки нормативно-правових актів, зміст і правові 

норми яких необхідно було врахувати у ЄТНаСП. 

За цей час поглибився професійний дисбаланс між попитом 

роботодавців на працівників і пропозицією робочої сили. Зріс вплив 

зовнішньої трудової міграції на вітчизняний ринок праці, що спричинив 

негативні процеси у складі працівників. Вихід країни із фінансово-

економічної кризи, що спричиняє зростання попиту на робочу силу і 

одночасне суттєве зменшення трудового потенціалу, примушує шукати 

резерви трудових ресурсів, у т. ч. серед непрацюючих пенсіонерів, молоді, 

людей з інвалідністю, жінок, які здійснюють догляд за дітьми (розширення 

економічних можливостей для жінок у сфері зайнятості, розвитку 

підприємницького потенціалу [Ошибка! Источник ссылки не найден.]) та 

ін. 
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За останні роки в країні під впливом багатьох процесів відбулися 

значні зміни на ринку праці і в самій ДСЗ. Закон України “Про зайнятість 

населення” потребує значної модернізації. З урахуванням потреб ринку праці 

розроблено проект Закону України “Про активізацію пошуку роботи 

безробітних та шукачів роботи” [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Фактично, напрями виходу із критичного становища та нові підходи в 

роботі ЦЗ щодо забезпечення потреб клієнтів були визначені шляхом 

розробки та запровадження в службі на початку 2016 року Регламенту роботи 

центрів зайнятості щодо задоволення потреб клієнтів [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Станом на початок 2016 року у складних соціально-

економічних умовах одним з пріоритетних завдань служби зайнятості стало 

надання допомоги у працевлаштуванні в пришвидшені терміни, реалізація 

індивідуалізованого підходу в наданні послуг клієнтам, насамперед з числа 

безробітних громадян. 

Основними завданнями запровадження Регламенту стали: якісний 

підбір персоналу на замовлення роботодавців; забезпечення потреб клієнтів 

щодо зайнятості та розвитку професійної кар’єри; повноцінне виконання 

функцій ЦЗ в умовах скорочення персоналу; посилення ролі керівника ЦЗ в 

управлінні персоналом і контролі ризиків та ін. [19].  

Наразі ДСЗ функціонує в умовах жорсткої конкуренції на ринку 

надання послуг роботодавцям та шукачам роботи, що зобов’язує її до 

надання високоякісних, надійних і конкурентоспроможних послуг. Такі ж 

послуги часто пропонують і приватні агентства. Деякі роботодавці, 

усвідомлюючи значущість впливу рівня кваліфікації працівників на 

результативність діяльності організації (підприємства), готові платити за 

добір персоналу. Аби виправдати сподівання і роботодавців, і шукачів 

роботи, регіональні служби зайнятості вдаються до пошуку нових, 

нестандартних форм організації співпраці з роботодавцями, переорієнтації 

роботи із формальної реалізації визначених законом функцій на забезпечення 
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потреб клієнта. Нові підходи у взаємодії з роботодавцями, висувають 

додаткові вимоги до кваліфікації рекрутерів. У зв’язку з цим, 

запроваджується практика проведення індивідуальних тренінгів для 

спеціалістів з метою формування практичних навичок презентації послуг 

служби зайнятості, упровадження сучасних технологій добору персоналу за 

принципами кадрових агенцій . 

В умовах існуючого законодавства про зайнятість населення, ДСЗ 

наполегливо шукає шляхи для модернізації. Введення Антикризового 

регламенту – це результат співпраці Служби з із провідними світовими 

експертами з МОП, ПРООН та Світового банку щодо підвищення 

ефективності роботи Служби та виходу її на новий рівень надання послуг на 

ринку праці [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Це дозволило 

скоротити середню тривалість пошуку роботи для населення майже на цілий 

тиждень, а також збільшити кількість осіб, які отримали робочі місця ще до 

набуття ними статусу безробітного [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Важливим напрямом діяльності ДСЗ є співробітництво із 

міжнародними партнерами [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

– Програмою розвитку ООН стосовно реалізації Проекту “Залучення на 

ринок праці найуразливіших груп населення та жінок” та проекту 

“Краудфандингова платформа для підтримки малого і середнього 

підприємництва”; 

– Світовим банком стосовно запровадження системи статистичного 

профілювання безробітних; 

– МОП та Програмою розвитку ООН щодо реформування ДСЗ та 

легалізації зайнятості; 

– Датською радою у справах біженців стосовно надання грантів для ВПО 

та учасників бойових дій;  

– Міжнародною організацією з міграції стосовно інтеграції українських 
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трудових мігрантів, які повернулися із-за кордону на ринок праці України.  

Однією з передумов ефективного реформування ДСЗ є співпраця із 

соціальними партнерами, представниками громадськості. Аналіз кращих 

практик сервісної діяльності ЦЗ свідчить про наявний потенціал підвищення 

ефективності діяльності в сфері надання послуг населенню через реалізацію 

різнорівневої взаємодії, зокрема щодо працевлаштування осіб, які не можуть 

на рівних конкурувати на ринку праці. Так, тестом на професійну 

спроможність і громадянську позицію працівників служби зайнятості стала 

інтеграція ВПО до ринку праці. Ця надскладна і важлива ділянка роботи 

неможлива без тісної співпраці з соціальними партнерами та структурами 

громадянського суспільства. Для розв’язання проблем залучається 

соціальний капітал, досвід і ресурси партнерських відносин: проводяться 

спільні заходи, спрямовані на підвищення рівня працевлаштування 

незайнятого населення, забезпечення потреб економіки кваліфікованими 

кадрами, досягнення спільних цілей щодо використання трудового 

потенціалу та підвищення конкурентоспроможності найманих працівників на 

ринку праці, у т. ч. шляхом професійного навчання на замовлення 

роботодавців тощо [9]. 

У наукових дослідженнях [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

наведено пропозиції щодо підвищення гнучкості поведінки ДСЗ на ринку 

праці та доцільності забезпечення “відкритості” законодавчо визначеного 

переліку послуг ДСЗ – для більшої самостійності ЦЗ пропонується надати їм 

право розробляти та застосовувати нові види (моделі) послуг.  

Серед пріоритетних завдань – децентралізація, дерегуляція та 

деінституціоналізація системи надання послуг, визначення потреб у послугах 

на рівні громади, де безпосередньо мешкають споживачі цих послуг, 

забезпечення безперешкодного доступу до послуг усіх, хто їх потребує, 

перехід від фінансування закладів і установ, що надають послуги, до 

фінансування власне послуг, залучення до надання послуг недержавних 
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суб’єктів, закупівля послуг на відкритих конкурсах, соціальне замовлення на 

послуги, розробка та запровадження у практику роботи державних стандартів 

надання послуг, критеріїв їх якості. 

Для підвищення якості надання послуг ДСЗ вживаються заходи щодо 

реорганізації шляхом запровадження нових стандартів обслуговування 

населення, внесення змін до Регламенту роботи ЦЗ щодо задоволення потреб 

клієнтів відповідно до їх запитів, зокрема: зміна тривалості часу та 

підвищення якості обслуговування клієнтів; проведення заходів з 

профілювання безробітних; визначення переліку послуг щодо кожного 

профілю та впровадження його в роботу; забезпечення супроводу осіб під час 

працевлаштування та після нього з використанням підходу кейс-

менеджменту; надання послуг з пошуку та підбору персоналу на замовлення 

роботодавців на засадах рекрутингу; запровадження опитувань (анкетування) 

роботодавців щодо їх потреби в кадрах та якості послуг ДСЗ; організація 

роботи представників філій в ОТГ з питань надання послуг, у т. ч. щодо 

пошуку роботи; використання сучасних інформаційних технологій при 

пошуку роботи та працевлаштуванні; проведення навчання фахівців служби 

зайнятості щодо запровадження в роботу нових стандартів надання послуг. 

Зменшенню професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці, 

розвитку кадрового потенціалу України сприятиме реалізація ДСЗ заходів 

щодо: проведення профорієнтації безробітних з використанням 

психодіагностики перед направленням на професійне навчання; 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

профорієнтації; розширення послуг роботодавцям з професійного відбору на 

їх замовлення; профорієнтація учнівської та студентської молоді щодо 

вибору майбутньої професії; орієнтація населення на набуття додаткових 

компетенцій, розвитку затребуваних на ринку праці навичок. 

Як вище зазначалося, ДСЗ заплановано та анонсовано зміну підходів до 

вдосконалення механізму надання послуг, зокрема щодо переліку та порядку 
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надання електронних послуг з визначенням перспектив їх розвитку для 

суб’єктів ринку праці. Зокрема, передбачені наступні інструменти змін [68]: 

надання адресних послуг безробітним шляхом запровадження 

індивідуальних планів з працевлаштування; удосконалення системи 

профілювання та здійснення супроводу безробітних, у т. ч. окремих категорій 

(учасників бойових дій, ВПО та ін.); розширення переліку послуг, що 

надаються через електронні кабінети роботодавцям та шукачам роботи та 

продовження модернізації веб-сайту “Єдине соціальне середовище 

зайнятості” з урахуванням потреб користувачів; проведення інформаційної 

кампанії щодо роботи веб-сайту “Єдине соціальне середовище зайнятості” 

ДСЗ; запровадження дієвих механізмів співпраці з ОТГ шляхом вивчення їх 

потреби у реалізації активних програм зайнятості з подальшою професійною 

підготовкою та працевлаштуванням безробітних та осіб, які шукають роботу; 

проведення пілотного проекту “Кар’єрний радник” [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] та опрацювання, за результатами пілотування, 

організаційної структури ЦЗ щодо впровадження нових стандартів надання 

послуг клієнтам; створення та ведення в “Електронному кабінеті 

користувача” персональної картки зареєстрованого безробітного. 

Слід відзначити, що ДСЗ апробує нові підходи у наданні послуг своїм 

клієнтам з числа зареєстрованих безробітних, шукачів роботи та 

роботодавців. Окремими регіональними службами зайнятості напрацьовано 

сучасний практико-спрямований інструментарій надання послуг. Про це 

свідчить досвід первинного працевлаштування безробітних молодих 

фахівців, розробки технологій зниження соціальних ризиків [109], надання 

послуг громадянам України, які переїхали з тимчасово окупованих територій, 

з застосуванням персоніфікованого підходу до кожного клієнта, що дозволяє 

допомогти професійно реалізуватися особам, які опинилися у складних 

життєвих обставинах [2968]. 

Європейський досвід поліпшення якості надання державних послуг, 
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зокрема в сфері соціального захисту населення, свідчить про “приватизацію” 

функцій держави, часткове їх передавання приватним суб’єктам (особливо у 

тих сферах, де це забезпечує найбільший ефект), натомість за органами 

державної влади залишаються функції контролю діяльності таких суб’єктів 

та можливість вплинути на форми і методи їхньої діяльності.  

Вчені, характеризуючи сучасний стан надання послуг у сфері 

соціального захисту, обґрунтовують необхідність максимально 

децентралізувати надання послуг та актуальність розширення зв’язків органів 

публічної влади – суб’єктів надання послуг із недержавними організаціями, 

які за визначених умов можуть залучатися до процесів надання послуг у 

сфері соціального захисту населення або до формування альтернативних 

систем надання послуг [8975]. При цьому ключовими завданнями 

залишаються: підвищення якості надання послуг та їх доступності для 

громадян і організацій; орієнтація діяльності органів публічної влади на 

інтереси отримувачів послуг; підвищення якості та ефективності 

адміністративних процесів за рахунок орієнтації на кінцевій результат; 

підвищення відкритості діяльності органів публічної влади за рахунок 

впровадження відкритих електронних адміністративних регламентів; 

зменшення можливостей для адміністративного розсуду осіб, котрі 

приймають рішення; зниження витрат при взаємодії громадян і організацій з 

органами публічної влади за рахунок впровадження електронного 

урядування; забезпечення громадського контролю за здійсненням органами 

публічної влади закріплених за ними функцій. Перспективи подальшого 

розвитку у даному напрямку також пов’язуються з: регламентацією 

функціонування онлайн-сервісів на сайтах суб’єктів надання 

адміністративних послуг; визначенням сервісної інфраструктури взаємодії 

між суб’єктами надання послуг; удосконаленням роботи Єдиного державного 

порталу адміністративних послуг. 

Сервісна спрямованість діяльності ДСЗ, широкомасштабне 
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застосування інноваційних технологій у процесі надання послуг жодним 

чином не впливають на зменшення ролі публічного службовця в наданні 

послуг у сфері зайнятості. Зарубіжний досвід свідчить, що впровадження 

сучасних інформаційних систем і технологій радикально змінює характер 

посередництва у працевлаштуванні.  

Зважаючи на це, ефективність діяльності ДСЗ залежить від підходів до 

підбору персоналу служби, його навчання. Слід відзначити, що служба 

зайнятості України навіть у кількісному вимірі відстає від європейських 

служб та посідає одне з останніх місць за чисельністю спеціалістів служби на 

100 тис. населення: в Україні їх кількість складає 30 осіб (без урахування 

тимчасово окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської 

областей), тоді як у Словаччині, Данії, Швеції, Великобританії, Німеччині – 

більше у 4-5 разів, у Чехії, Франції, Люксембурзі, Фінляндії – більше в 2-3 

рази.  

Незважаючи на відсутність або недоступність достовірних даних щодо 

юридичного статусу всіх-працівників ДСЗ країн ЄС, українські вчені 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] з’ясували наступне. Оскільки 

служби зайнятості є інтегрованими урядовими департаментами – 

виконавчими агентствами та знаходяться під безпосереднім контролем 

міністерства праці (чи іншого міністерства, відповідального за сферу 

зайнятості), їх працівники, як і працівники відповідного міністерства, є 

переважно державними службовцями та допоміжним персоналом. 

Визначаючи статус працівників ЦЗ України, слід відзначити про 

відсутність єдиного підходу до визначення статусу публічних службовців. І, 

якщо віднесення державних посадових осіб, особливо тих, на яких 

поширюється законодавство України “Про державну службу” та “Про 

службу в органах місцевого самоврядування” до числа публічних службовців 

для більшості є логічним та зрозумілим, то віднесення до публічних 

посадових осіб (публічних службовців) посадових осіб 
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державних/комунальних підприємств, установ та організацій є в більшості 

випадків спірним і неприйнятним. 

На наш погляд [37], важливим аргументом віднесення посадових осіб 

юридичних осіб публічного права до числа публічних службовців має бути 

факт поширення на них дії Закону України “Про запобігання корупції”. Адже 

володіючи повноваженнями за державною посадою, службовець, реалізуючи 

ці повноваження, у той же час одержує значні можливості їх використання в 

цілях, які не відносяться до посади і навіть протипоказані останній в 

політичних цілях, в інтересах третіх осіб, з метою особистого збагачення. 

Саме ця обставина відрізняє публічних посадових осіб від інших працівників 

юридичних осіб публічного права. 

Зазначений підхід був застосований при визначені статусу працівників 

ДСЗ [16]. Конвенція ООН проти корупції [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] містить ряд дефініцій термінів, якими позначаються суб’єкти 

корупційних злочинів (ст. 1), серед яких йдеться і про “державну посадову 

особу”. Державна посадова особа визначається як:  

1) будь-яка особа, яка обіймає посаду в законодавчому, виконавчому, 

адміністративному або судовому органі Держави-учасниці, яку призначено 

чи обрано, праця якої оплачувана чи не оплачувана, незалежно від 

старшинства;  

2) будь-яка інша особа, яка виконує будь-яку державну функцію, 

зокрема для державного органу або державного підприємства, або надає 

будь-яку державну послугу, як це визначається у внутрішньому праві 

Держави-учасниці і як це застосовується у відповідній галузі правового 

регулювання цієї Держави-учасниці;  

3) будь-яка інша особа, що визначається як “державна посадова особа” 

у внутрішньому праві Держави-учасниці. Однак з метою вжиття деяких 

конкретних заходів, передбачених главою II цієї Конвенції, “державна 

посадова особа” може означати будь-яку особу, яка виконує будь-яку 
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державну функцію або надає будь-яку державну послугу, як це визначається 

у внутрішньому праві Держави-учасниці і як це застосовується у відповідній 

галузі правового регулювання цієї Держави-учасниці. 

Українське законодавство містить наступний перелік термінів. 

Положення Закону України “Про запобігання корупції” [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] поширюються на “осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування”, “державних службовців”, 

“посадових осіб місцевого самоврядування”, “осіб, які не є державними 

службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають 

публічні послуги” “посадових осіб юридичних осіб публічного права” та ін. 

Серед публічних службовців можна виділити тих, на кого поширюється 

дія Закону України “Про державну службу” [69Ошибка! Источник ссылки 

не найден.] (державні службовці); тих, на кого розповсюджується дія Закону 

України “Про службу в органах місцевого самоврядування” [70Ошибка! 

Источник ссылки не найден.] (посадові особи місцевого самоврядування); 

тих, хто має спеціальні звання, умови проходження служби яких визначають 

окремі законодавчі акти щодо умов проходження спеціалізованих видів 

державної служби – дипломатичної, служби в органах внутрішніх справ, 

фіскальної (митної, податкової) служби, а також службової діяльності 

прокурорів, суддів тощо. 

Усі зазначені вище закони про загальний або спеціалізовані види 

державної служби передбачають підвищену відповідальність осіб, які 

працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 

уповноважених на виконання відповідних функцій держави або місцевого 

самоврядування. Водночас, на посадових осіб ДСЗ (серед яких можна 

виділити “посадових осіб ДСЗ”, “посадових осіб Центрального апарату, 

Управлінь Служби”, “посадових осіб ІПК ДСЗУ” та ін.) не поширюється дія 

законодавства про загальну та спеціалізовані види державної служби [37]. 

Виходячи з того, що правовий статус працівників ДСЗ має визначатися 
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правовим статусом юридичної особи публічного права, в якому вони 

працюють, на значний інтерес заслуговує дослідження проблеми 

адміністративно-правового статусу ДСЗ у процесі реалізації державної 

політики зайнятості та забезпечення соціального захисту від безробіття. У 

роботі результатом такого дослідження є висновок про те, що 

адміністративно-правовий статус ДСЗ України являє собою складну 

юридичну конструкцію, що включає в себе різні за обсягом складні 

елементи. Головною з поміж них є компетенція ДСЗ, що доповнюється 

відповідальністю, завданнями, функціями, організацією (структурою) та 

порядком діяльності (форми та методи діяльності, порядок створення та 

припинення її діяльності). За наявності принципу розподілу функцій між 

різними рівнями ДСЗ, компетенція ДСЗ має специфічний характер, в межах 

якого можна виділити повноваження, встановлені нормами чинного 

законодавства. 

Складністю адміністративно-правового статусу ДСЗ України можна 

частково пояснити той факт, що у більшості працівників ДСЗ, яка не була 

органом державної влади, був статус державних службовців. Керівні 

працівники та їх заступники, спеціалісти ДСЗ, починаючи з 1994 року, з 

прийняттям розпорядження КМУ про віднесення посад працівників ДСЗ до 

відповідних категорій державних службовців, завжди були суб’єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення як посадові особи, 

юридичний статус яких визначався Законом України “Про державну 

службу”. 

На наш погляд [37], така штучно створена ситуація повинна була 

продемонструвати суспільству, що кількість державних службовців в країні 

зменшується. Насправді їх кількість не змінилась – зменшилась лише 

кількість посадових осіб, які знаходились під додатковим контролем та 

обмеженнями норм законодавства України про державну службу. Обмеження 

як елемент правового статусу державних службовців [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.] є важливою умовою організації діяльності державних 

посадових осіб, включаючи працівників ДСЗ. Окрім прав і основних 

обов’язків державний службовець, вступаючи на державну службу, 

добровільно приймає і ряд встановлених законодавством обмежень та 

заборон. Правообмеження зумовлені специфікою виконуваних державних 

функцій та службових повноважень і полягають в основному в ряді заборон 

для державного службовця. Стосовно працівників ДСЗ, однією з причин 

актуалізації питання контролю та обмежень щодо посадових осіб є 

необхідність раціонального розподілу та ефективного витрачання фінансових 

ресурсів – бюджет ФЗДССУВБ на 2018 рік перевищив 12 млрд. грн. 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Окрім зазначеного, повернення ДСЗ статусу центрального органу 

виконавчої влади, а її посадовим особам – статусу державних службовців, 

значною мірою сприятиме запровадженню в ДСЗ цифрового врядування як 

елементу інституційного реформування системи публічного управління з 

урахуванням мети та завдань Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні [Ошибка! Источник ссылки не найден.] та Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Отже, в умовах нинішньої соціально-економічної ситуації, існуючих 

викликів та диспропорцій ринку праці, зростає потреба напрацювання 

сучасних підходів, принципів та методів реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення, формування інструментарію діяльності 

відповідних державних інституцій. 

У ДСЗ накопичений значний досвід щодо надання послуг клієнтам та 

проведення заходів із реалізації політики зайнятості на ринку праці. Тобто 

створена система надання послуг та здійснення заходів, яка має певні ознаки 

регламентації на загальнонаціональному рівні. Втім сучасний ринок праці 

змінюється прискореними темпами. Тому важливим є виявлення факторів 
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регулятивного та організаційного впливу на основні напрями діяльності ДСЗ 

для формування методологічних принципів і підходів щодо реформування та 

удосконалення діяльності базових ЦЗ/філій, їх структурних підрозділів та 

персоналу шляхом запровадження нових стандартів обслуговування 

населення через внесення змін до Регламенту роботи ЦЗ щодо задоволення 

потреб клієнтів відповідно до їх запитів. 

Джерелами ефективних змін до Регламенту мають стати творчі 

напрацювання та ініціативні розробки, які виникають та розвиваються в ДСЗ, 

а також кращий вітчизняний та зарубіжний досвід діяльності з регулювання 

зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття. 

Вважаємо, що сучасна система надання послуг та реалізації заходів 

сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення 

повинна мати більшу гнучкість за рахунок зміни підходів до 

регламентування діяльності ДСЗ на регіональному і базовому рівні, зокрема 

щодо способу надання послуг і реалізації заходів програм зайнятості. Служба 

постійно накопичує новий досвід як у сфері надання послуг своїм клієнтам з 

числа зареєстрованих безробітних, шукачів роботи та роботодавців, так і у 

сфері здійснення заходів активної політики зайнятості на ринку праці. 

Зокрема, важливим напрямом роботи є активізація співпраці ДСЗ з 

роботодавцями. Існує законодавчо визначений механізм щодо їх 

стимулювання до створення нових робочих місць завдяки можливості 

отримати компенсацію фактичних витрат на сплату єдиного внеску за 

працевлаштованих безробітних. Водночас, пріоритетними завданнями 

служби зайнятості у цій сфері залишаються: проведення роботи з 

підприємствами щодо створення нових та сприяння збереженню існуючих 

робочих місць; визначення плану дій у разі звільнення працівників 

підприємств тощо. Окрім того, служба зайнятості має продовжувати роботу 

щодо сприяння підприємницькій ініціативі безробітних, посилювати 

інформаційно-роз’яснювальну роботу. 
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Практичне відпрацювання нових підходів, інноваційного 

інструментарію, форм та методів сервісної діяльності ДСЗ (надання адресних 

послуг безробітним шляхом запровадження індивідуальних планів з 

працевлаштування; удосконалення системи профілювання та здійснення 

супроводу безробітних, у т. ч. окремих категорій – учасників бойових дій, 

ВПО та ін.; розширення переліку послуг, що надаються через електронні 

кабінети роботодавцям та шукачам роботи та продовження модернізації веб-

сайту “Єдине соціальне середовище зайнятості” з урахуванням потреб 

користувачів; запровадження дієвих механізмів співпраці з ОТГ шляхом 

вивчення їх потреби у реалізації активних програм зайнятості з подальшою 

професійною підготовкою та працевлаштуванням безробітних та осіб, які 

шукають роботу тощо) потребує відповідного рівня кваліфікації та 

готовності фахівців ДСЗ. Одним із пріоритетних постає питання кадрового 

потенціалу ДСЗ. Зростають вимоги до професійних та особистісних якостей 

персоналу служби зайнятості. Роль фахівця ДСЗ у наданні послуг клієнтам 

залишається вирішальною, а рівень його компетентності, знань та навичок 

визначає якість надання послуг. 

Водночас, з’ясовано, що служба зайнятості України навіть у 

кількісному вимірі відстає від європейських служб та посідає одне з останніх 

місць за чисельністю спеціалістів служби на 100 тис. населення. 

Вивчення зарубіжного досвіду сервісної діяльності ДСЗ та історико-

логічний аналіз вітчизняної практики надання послуг у сфері зайнятості 

населення підтверджують доцільність надання (повернення) ДСЗ статусу 

центрального органу виконавчої влади, а її посадовим особам – статусу 

державних службовців. Враховуючи юридичну колізію, що складалася між 

нормами Закону України “Про зайнятість населення” та підзаконними 

актами, пропонується з цією метою внести відповідні зміни щодо визначення 

статусу працівників служби до Положення про державну службу зайнятості . 

Серед найважливіших умов ефективної діяльності ДСЗ ми розглядаємо 
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формування вимог до персоналу, їх дотримання, а також проблему 

професійного відбору керівників та спеціалістів ЦЗ . 

Розглядаючи проблеми розвитку інституцій, що забезпечують реалізацію 

сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення, варто 

відзначити ключову роль закладів освіти, до основних завдань яких належить 

забезпечення потреб безробітних осіб в освітніх послугах, а роботодавців – у 

кваліфікованій робочій силі. Зростання їх ролі в освіті дорослих, формуванні 

системи інституцій побудови та супроводу професійної кар’єри обумовлене 

зростанням навчальних потреб дорослого населення в умовах швидкого 

розвитку та зміни виробничих технологій, змінюваною ситуацією на ринку 

праці.  

Зважаючи на важливу роль навчальної мережі ЦПТО ДСЗ у 

професійному навчанні дорослого населення, одним з наших завдань є 

окреслення перспектив її розвитку як системи інституцій, що виконують 

завдання, пов’язані з побудовою кар’єри та освітою дорослих. 

Завдяки застосуванню новітніх навчальних технологій, потужній 

матеріально-технічній базі, здатності оперативно реагувати на потреби 

регіональних ринків праці та виробництва, ЦПТО ДСЗ здатні забезпечувати 

якість професійного навчання безробітних, а також підвищення кваліфікації 

працюючих осіб. Особливостями такого навчання є короткотермінові 

навчальні програми, практико-орієнтована спрямованість, особистісно-

орієнтовані навчальні технології.  

Аналіз сучасного стану розвитку системи ЦПТО ДСЗ засвідчив про її 

найбільшу відповідність (порівняно з іншими складовими навчальної мережі 

професійного навчання безробітних) умовам підвищення ефективності 

професійного навчання безробітних за направленням ЦЗ, серед яких: 

забезпечення за стислий термін якісної професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з метою посилення їх 

конкурентоспроможності на регіональному ринку праці; гнучке реагування 
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на зміни, які відбуваються на ринку праці, на потреби роботодавців у 

кваліфікованих робітниках [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

У центах професійно-технічної освіти здобувають професію й особи з 

особливими потребами, які мають статус безробітного. Освіта громадян із 

обмеженими фізичними можливостями стає доступною завдяки ініціативам 

ДСЗ та застосуванню новітніх методик спеціального викладання. Так, 

Рівненський ЦПТО ДСЗ – один із перших закладів у системі професійної 

(професійно-технічної) освіти, який долучився до впровадження інклюзивної 

освіти. У червні-вересні 2018 року вперше здійснено підготовку слухачів 

змішаної інклюзивної групи за напрямом “Технології комп’ютерної обробки 

інформації”. Спеціальний курс розроблено спільно з Центром супроводу 

інклюзивного навчання осіб з інвалідністю Національного університету водного 

господарства та природокористування (м. Рівне). Розроблено специфічні 

методики навчання з використанням допоміжних технологій (Jaws for Windows, 

NVDA, MAGIC, OpenBook та ін.), що передбачають виведення інформації з 

екрану монітора голосовим сигналом [Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Пріоритетом ЦПТО ДСЗ та запорукою високого рівня 

працевлаштування є професійне навчання безробітних під конкретні 

замовлення роботодавців, зокрема, за індивідуальною формою навчання. 

Навчання в закладах професійно-технічної освіти служби зайнятості 

здійснюється за широким спектром робітничих професій з урахуванням 

вимог ринку праці та перспектив розвитку регіону. Серед них: сфери 

побутового обслуговування та торгівлі, автомобільного транспорту, туризму, 

готельного господарства та ресторанної справи, сільського господарства, 

професії деревообробної, металообробної та будівельної галузей, які є 

перспективними на ринку праці.  

Підвищенню якості навчання також сприяють сучасні особистісно-

орієнтовані інтерактивні педагогічні технології, програмні засоби 
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навчального призначення за професіями. Крім того, існує практика створення 

відповідних інформаційно-консультаційних центрів на допомогу слухачам 

щодо підбору роботи [80]. 

Таким чином, у ЦПТО ДСЗ слухачі можуть: отримати професійну 

підготовку за однією з ліцензованих закладом професій, не маючи 

попередніх знань та досвіду; підвищити кваліфікацію за основною професією 

– отримати вищий розряд або категорію; пройти курси цільового 

призначення – здобути окремі компетенції (вивчити окрему технологію, 

метод, рецептуру, матеріали, обладнання) в межах професійної підготовки 

без підвищення розряду. 

Водночас, особливості слухачів ЦПТО ДСЗ, включаючи наявність у 

дорослих осіб певного професійного досвіду, психофізіологічних та вікових 

особливостей, що визначають мотиваційну, емоційну, пізнавальну сферу та 

соціальну поведінку безробітних, потребують застосування відповідних 

технологій, форм, методів і засобів навчання дорослого безробітного 

населення, а також особливих підходів до організації й науково-методичного 

забезпечення такого навчання.  

З урахуванням зарубіжного досвіду організації професійного навчання, 

спираючись на вітчизняні практики, а також зважаючи на різнорідність 

існуючої мережі навчальних закладів ДСЗ, перспективними напрямами 

розвитку центрів професійно-технічної освіти вважаємо наступні. 

Подальше впровадження андрагогічної моделі організації професійного 

навчання. Практика діяльності ЦПТО ДСЗ в Україні засвідчила необхідність 

широкого запровадження спеціальних методик та підходів у навчанні 

дорослих осіб та можливість повною мірою реалізувати центрами 

андрагогічну модель професійного навчання. За такої моделі той, хто 

навчається несе відповідальність за визначення сфери вивчення, вибір 

методів, планування строків, а також результати навчання, а викладач, 

майстер виробничого навчання відіграє роль координатора процесу, 
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консультанта, інструктора та помічника, пропонуючи нові форми та методи 

навчання. 

Поширення практики впровадження елементів дуальної форми 

навчання, основним завданням якого є усунення недоліків традиційних форм 

і методів навчання кваліфікованих робітників, подолання розриву між 

теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості 

підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців. 

Позитивними ознаками дуальної освіти вважають: розвиток партнерства; 

залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної 

діяльності; врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості 

професійної освіти; можливість навчання під час трудової діяльності тощо 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Адресність та персоніфікація роботи зі слухачами ЦПТО ДСЗ як з 

клієнтами служби зайнятості. Практичній реалізації зазначеного підходу, 

серед іншого, сприятиме вибір оптимальних форм та методів навчання. 

Науковцями й практиками доведено доцільність застосування у навчанні 

дорослих андрагогічної моделі навчання (як вже зазначалося), яка враховує 

особливості цієї категорії слухачів: вікові, психофізіологічні, професійні та 

ін. Безробітні громадяни, які проходять навчання за направленням 

територіальних органів ДСЗ України, як специфічна категорія слухачів, 

також потребують застосування сучасних технологій, форм, методів у 

процесі їх навчання. Це обумовлено специфікою цієї категорії дорослих 

громадян, які мають професію (спеціальність), життєвий і професійний 

досвід, а також набули певних психологічних характеристик, пов’язаних з 

втратою роботи чи необхідністю змінювати професію тощо. Класичне 

поняття андрагогіки, як педагогіки дорослих, у сучасних умовах роботи ДСЗ 

отримало нове змістовне наповнення: це не лише наука про освіту дорослих, 

а й функціональна складова сфери соціальної практики в системі професійної 

взаємодії типу “людина-людина” [6]. Науково-обґрунтованою та практично-



112 

 

 

 

підтвердженою є доцільність використання навчальних технологій, за яких 

дорослий є суб’єктом навчального процесу, а його професійний та життєвий 

досвід може бути використаний у процесі навчання. Недооцінювання 

психологічних аспектів в діяльності ЦПТО ДСЗ може призвести до 

виникнення нездоланних психологічних бар’єрів, що унеможливлює 

досягнення більш ефективних результатів. 

Широке застосування технологій дистанційного навчання. Проведені 

центрами професійно-технічної освіти спільно з ІПК ДСЗУ експерименти 

щодо запровадження у процес навчання безробітних елементів дистанційного 

навчання підтвердили очікуваний позитивний ефект щодо: модернізації 

освітнього процесу, його оптимізації та інтенсифікації; забезпечення 

доступності, ефективності та якості навчання; доцільності впровадження 

дистанційної форми навчання або її технологій для професійного навчання 

дорослого населення, у т. ч. ВПО; розвитку інноваційної діяльності; 

поліпшення мотивації слухачів до навчання та самонавчання; удосконалення 

педагогічних технологій (урізноманітнення форм викладення навчального 

матеріалу, забезпечення інтерактивності навчального процесу); розширення 

спектру предметів, які викладаються з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; зростання рівня компетентності викладачів; 

розроблення та обґрунтування методики організації професійного навчання 

за дистанційною формою; надання пропозицій щодо внесення змін до 

нормативно-правових актів з питань професійного навчання зареєстрованих 

безробітних; поширення результатів експерименту і набутого досвіду в 

систему організації роботи закладів освіти служби зайнятості. 

Посилення співпраці з роботодавцями. Зважаючи на пріоритетні 

завдання, визначені зокрема Постановою правління ФЗДССУВБ “Про 

розвиток системи професійного навчання безробітних на виробництві під 

потреби роботодавців; умови, способи співпраці та взаємодія з 

роботодавцями для наближення існуючої системи професійно-технічного 
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навчання до вимог роботодавців” [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

щодо постійного проведення роботи з ПОУ з метою визначення переліку 

роботодавців, які готові забезпечити професійне навчання зареєстрованих 

безробітних на виробництві, в т. ч. за дуальною формою, з подальшим 

працевлаштуванням, посилюється необхідність наполегливої роботи над 

задоволенням потреб соціальних партнерів служби зайнятості, починаючи з 

активної роз’яснювальної роботи та завершуючи навчанням безпосередньо 

на замовлення роботодавців та працевлаштуванням шукачів роботи.  

Упровадження гнучкої педагогічної технології організації процесу 

навчання безробітних осіб у вигляді модульної системи професійно-

технічного навчання, в основу якої покладено опанування слухачем 

модульних навчальних блоків у визначеній професії за індивідуальною 

освітньою траєкторією [Ошибка! Источник ссылки не найден.] У зв’язку з 

цим, доцільно напрацьовувати систему контролю знань, умінь і навичок 

здобувачів освіти, а також критерії, правила та процедури їх оцінювання. 

Важливо узгодити особливості отримання слухачами ЦПТО ДСЗ, які 

навчатимуться за персоніфікованою модульною освітньою програмою, 

документів про професійно-технічну освіту з вимогами Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), зокрема Реєстру документів про 

освіту. 

Розвиток психологічних служб, інформаційно-консультаційних центрів 

у структурі ЦПТО ДСЗ. Особливості слухачів центрів професійно-технічної 

освіти, пов’язані з проблемами самореалізації через відсутність роботи, 

потребують сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному 

розвитку слухачів на конкретному віковому етапі, створення умов для 

формування у них мотивації до саморозвитку, забезпечення індивідуального 

підходу до кожного слухача та надання психолого-педагогічної допомоги 

слухачам, які перебувають у кризовій ситуації [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. 
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Реалізація визначених напрямів удосконалення діяльності та 

перспектив розвитку ЦПТО ДСЗ як інституцій розвитку кар’єри та освіти 

дорослих сприятиме забезпеченню якості професійного навчання та 

конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, прискоренню їх 

працевлаштування, створенню гнучкої системи оперативного реагування на 

потреби роботодавців щодо підготовки кваліфікованих робітників, а також 

впровадженню інноваційних технологій професійного навчання дорослого 

населення. 

 

 

 

3.2. Напрями та механізми поліпшення кадрового забезпечення 

сервісної діяльності державної служби зайнятості  

 

Складні соціально-економічні умови в країні актуалізують проблему 

ефективної реалізації державної політики у сфері зайнятості населення. 

Основні заходи з її реалізації мають бути спрямовані на зменшення 

негативного впливу кризових явищ на рівень зайнятості, підтримання 

економічної активності населення, запобігання зростанню рівня безробіття. 

Ефективна державна політика зайнятості має забезпечувати формування 

ринку праці з максимально збалансованими попитом та пропозицією робочої 

сили, у т. ч. через створення сучасних та якісних робочих місць, забезпечення 

умов для професійної підготовки, забезпечення гідних умов праці тощо.  

Необхідність реалізації таких заходів, модернізації методів і технологій 

обслуговування населення формує відповідні вимоги до фахівців, які 

безпосередньо реалізують державну політику у сфері зайнятості, надають 

послуги населенню. Тобто, питання кадрового забезпечення реалізації 

державної політики зайнятості є ключовим, а проблема професійного відбору 

з урахуванням вимог до професійних та особистісних якостей персоналу ДСЗ 

розглядається нами як запорука її ефективної реалізації. 
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Професійному відбору як науковій й практичній проблемі приділено 

значну увагу в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, 

варто відзначити роботи присвячені сучасним методикам визначення 

професійної придатності майбутніх фахівців [4], технології визначення 

професійної придатності та професійно важливих якостей особистості 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Водночас, проблеми професійного відбору, професійної придатності та 

визначення професійно важливих якостей фахівців, які надають послуги від 

імені держави у сфері зайнятості населення, є порівняно малодослідженими. 

Окремі аспекти проблеми професійного відбору персоналу для роботи в 

службі зайнятості розкриті науковцями ІПК ДСЗУ. Однак, питання 

розроблення механізмів професійного відбору як керівників, так і 

спеціалістів ДСЗ потребує окремого детального вивчення, враховуючи його 

важливість з точки зору ефективної реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення та якісного надання послуг у цій сфері. 

Зважаючи на вищезазначене, нашим завданням є, на основі аналізу 

сучасних наукових поглядів щодо відбору персоналу та визначення й 

формування базових професійно важливих якостей, розкрити загальні 

підходи та запропонувати поетапний алгоритм професійного відбору на 

вакантні посади спеціалістів та керівників ЦЗ. 

Мінливість та нестабільність соціально-економічної ситуації, зростання 

вимог ринку праці зумовлюють необхідність застосування нових методів та 

технологій у роботі ДСЗ. Модернізація діяльності служби зайнятості, в свою 

чергу, передбачає зміни у роботі фахівця служби. Необхідність підвищення 

якості обслуговування шукачів роботи та роботодавців посилюють вимоги до 

різних категорій спеціалістів служби зайнятості.  

Зі зростанням вимог до професійних та особистісних якостей 

персоналу служби зайнятості актуалізується проблема професійного відбору 

кандидатів на вакантні посади керівників та спеціалістів ЦЗ, а також 
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проблема навчання вже працюючого персоналу – підвищення готовності до 

діяльності в нових умовах, освоєння сучасного інструментарію надання 

громадянам послуг у сфері зайнятості. 

Особливої уваги потребує побудова механізму професійного відбору як 

послідовності заходів зі встановлення професійної придатності особи до 

реалізації конкретних видів професійної діяльності. 

Одним з ключових питань та передумовою відбору претендентів на 

вакантну посаду спеціаліста або керівника є визначення переліку необхідних 

професійних компетенцій, формування вимог до професійно важливих, у т. ч. 

особистісних якостей. Особистісні якості, необхідні соціальному 

працівникові, дослідники умовно поділяють на такі основні групи: пов’язані 

з особливостями психологічних процесів фахівця (сприймання, пам’ять, 

увага, мислення), його психічним станом (апатія, стрес, тривожність); 

емоційні (стриманість, індиферентність) та вольові характеристики 

(наполегливість, послідовність, імпульсивність); рівень самоконтролю, 

адекватність оцінки власних вчинків, стресостійкість; комунікативність 

(вміння встановлювати контакти з людьми), емпатичність (вміння помічати 

зміни у настрої людини, виявляти її побажання та очікування, співчувати) та 

організаційні здібності (вміння впливати на людину, переконувати її та 

спонукати до дій) [1]. Окрім того, у процесі професійного відбору вирізняють 

якості, які необхідні для зайняття посади і ті, які можна швидко отримати, 

освоївшись з роботою після призначення на посаду [126, с. 55]. 

Зважаючи на різноманіття класифікацій професійних та особистісних 

якостей майбутнього спеціаліста чи керівника у контексті професійного 

відбору, вважаємо, що ця наукова проблема може стати окремим об’єктом 

подальших наукових дискусій та розвідок з огляду на сферу застосування. 

Стосовно сфери зайнятості населення – різноманітність та складність 

широкого набору професійних та особистісних якостей фахівця пояснюється 

різноманіттям функціонального навантаження. Адже, працівники служби 



117 

 

 

 

зайнятості, виконують широкий набір функцій, що вимагає знань, умінь та 

навичок економічного, соціологічного, управлінського, психологічного, 

андрагогічного та іншого характеру. 

Серед інструментарію професійного відбору, на нашу думку, 

заслуговує на увагу кейс-метод, що забезпечує отримання додаткових 

відомостей про кандидатів, які неможливо отримати в результаті 

використання інших методів. Об’єктами подальших наукових пошуків 

можуть стати технології та методики визначення професійно важливих 

якостей особистості та встановлення професійної керівників та спеціалістів 

ДСЗ. 

У результаті проведеного дослідження ми прийшли до висновку, що 

основними етапами професійного відбору на вакантні посади спеціалістів та 

керівників ЦЗ повинні стати наступні. 

Підготовчий етап професійного відбору. На цьому етапі проводиться 

аналіз змісту роботи майбутнього фахівця або керівника, опис характеру 

роботи в формі професіограми, посадової інструкції, де визначаються 

основні професійні завдання, умови праці, повноваження і т. ін. Формуються 

мінімальні вимоги до фахівця у вигляді психограмми, такі як вимоги до 

необхідних навичок, особистісних якостей виконавця. На цьому етапі також 

оприлюднюється інформація, оголошується конкурс на заміщення вакантної 

посади. Важливим елементом професійного відбору є вибір інструментарію 

професійного відбору (наприклад, анкети, тести, кейсові ситуації). 

Процедура професійного відбору фахівців. На даному етапі 

відбувається попередня розмова з претендентами на зайняття вакантної 

посади, у т. ч. телефонна, знайомство з кандидатом, отримання відомостей 

про його освіту, досвід роботи, комунікативні навички та ін. Якщо в якості 

інструментарію професійного відбору обрано анкетування, то претендентам 

пропонується заповнити спеціально складену анкету. Найчастіше, основним 

елементом професійного відбору є співбесіда (або інтерв’ю). 
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 Слід віддавати перевагу добре відомим, перевіреним, стандартизованим 

методикам. Одним із способів підвищити точність і результативність відбору 

і вибрати кращого кандидата є тестування претендентів в умовах, 

максимально наближених до виробничих. Одним з етапів професійного 

відбору може бути аналіз і перевірка рекомендацій з попередньої роботи. 

Необов’язковим, але досить важливим і показовим (а тому 

рекомендованим) етапом професійного відбору кандидатів на зайняття 

вакантних посад фахівців і керівників ЦЗ є вирішення кейсів, виробничих 

ситуацій.  

Комплексна оцінка кандидатів за рейтингом і формування 

остаточного списку – один із завершальних етапів професійного відбору. За 

результатами оцінювання з використанням різного інструментарію доцільно 

сформувати рейтинг кандидатів на конкретну посаду. На нашу думку, на 

цьому етапі можуть бути задіяні кілька людей відповідно до профілю їх 

основної діяльності. Так, до складу кадрової комісії, крім фахівця по роботі з 

персоналом, можуть увійти фахівець з професійної орієнтації, бажано з 

психологічною освітою, який володіє психодіагностичними методиками, а 

також керівник профільного відділу (наприклад, якщо кандидат претендує на 

вакантну посаду у відділі по роботі з роботодавцями, то до складу комісії 

повинен увійти начальник даного відділу). Якщо в структурі центру 

зайнятості немає відділу по роботі з персоналом, то до складу комісії 

включається фахівець, який виконує функції, пов’язані з професійним 

відбором персоналу. Автором дисертації запропоновано проект навчально-

тематичного плану і програми підвищення кваліфікації начальників відділів 

та фахівців по роботі з персоналом, фахівців з організації профорієнтації, які 

залучаються до процесу професійного відбору на вакантні посади 

спеціалістів та керівників ЦЗ . 

Висновок кадрової комісії з вибору кандидатури на вакантну посаду 

ґрунтується на комплексі даних, які включають характеристику професійних 
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і особистісних якостей претендента, результати його анкетування, 

тестування, результати вирішення кейсів (виробничих ситуацій) – за їх 

наявності. 

Затвердження на посаді в рамках чинного законодавства, що може 

мати логічним продовженням наявність випробувального терміну (або без 

нього). Цей етап є завершальним у процедурі професійного відбору 

кандидатів на вакантні посади в центрах зайнятості. Разом з тим, по 

завершенню процедури професійного відбору, після дотримання всіх 

формальних ознак, важливо приділяти увагу професійній та соціально-

психологічній адаптації. 

Професійна адаптація передбачає удосконалення оволодінням 

обраною професією або спеціальністю, закріплення трудових навичок і 

умінь. Соціально-психологічна адаптація пов’язана з входженням працівника 

в мікросередовище колективу, формуванням ділових і неформальних 

відносин, прийняттям соціальних норм і цінностей організації [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

На основі запропонованого алгоритму, автором також розроблено 

проект Порядку організації професійного відбору персоналу державної 

служби зайнятості та її територіальних органів (додаток Д). Вважаємо, що 

практична реалізація запропонованого поетапного алгоритму професійного 

відбору на вакантні посади спеціалістів та керівників ЦЗ/філій, яка 

базуватиметься на актуалізації та постійному перегляді переліку необхідних 

професійно важливих якостей та застосуванні комплексу сучасних методик 

професійного відбору, забезпечить розвиток ДСЗ як інноваційної та 

перспективної системи державних установ, що надає широкий спектр послуг, 

спрямованих на підвищення рівня зайнятості населення. 

На нашу думку, у якості одного з методів професійного відбору 

доцільно використовувати кейс-метод для оцінювання кандидатів на вакантні 

посади керівників та спеціалістів ЦЗ. За допомогою цього методу можливо 
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оцінювати різні види компетенцій майбутнього працівника, його особисті 

якості, ціннісні орієнтації тощо. Це один з найбільш дієвих способів 

отримати ту інформацію про кандидата, яку неможливо отримати з резюме 

чи інших джерел. Загалом, метод заснований на побудові конкретних 

ситуацій, які пропонується вирішити претендентові на вакантну посаду і 

описати модель своєї поведінки в конкретній ситуації. 

Кейс-метод вважається одним із найбільш сучасних і ефективних 

інструментів, який дозволяє визначити наявність у претендента професійно-

важливих якостей та прийняти рішення щодо його відповідності вимогам 

вакантної посади. Застосування цього інструменту, на відміну від 

використання тестів, різноманітних опитувальників, допомагає не просто 

виявити здібності співробітника, але і спрогнозувати його поведінку в 

реальних виробничих ситуаціях. Одним з сучасних методів, який останнім 

часом набув популярності серед кадрових агенцій в професійному відборі 

персоналу, є метод кейс-інтерв’ю. 

Кейс-метод ґрунтується на використанні реальних економічних, 

виробничих, соціальних, управлінських тощо ситуацій. Всі кейси базуються 

на фактичному матеріалі або ж наближені до реальної подій. 

Особи, які опрацьовують кейс (з навчальною чи іншою метою), 

повинні детально дослідити ситуацію, виявити проблеми та запропонувати 

можливі шляхи їх вирішення, обрати оптимальні з них. Примітно, що 

вирішення кейсової ситуації не потребує вибору єдиного вірного варіанту 

рішення. Важливою є логіка та підхід особи до вирішення проблеми. 

У навчанні персоналу та розв’язанні щоденних виробничих завдань 

кейси можуть застосовуватись з метою відпрацювання конкретних навичок, 

вивчення досвіду вирішення складних виробничих ситуацій тощо. 

Ефективність досягнення результату залежить від правильності 

побудови кейсу, вибору його типу, продуманої структури і т. ін. Кейсова 

ситуація має посилити інтерес до питань, що розглядаються, підкреслити їх 

значущість та необхідність вирішення. 
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З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений матеріал, 

що містить детальний структурований опис ситуацій з реальної практики. В 

перекладі з англійської кейс (від англ. “case”) – випадок. Тобто, це опис 

реального випадку, реальної ситуації, моделювання життєвої ситуації. 

Кейс-метод, як метод професійного відбору, може бути використаний 

для оцінювання кандидатів на вакантні посади керівників та фахівців ЦЗ. За 

допомогою цього методу можливо оцінювати різні види компетенцій 

майбутнього працівника, його особисті якості, ціннісні орієнтації тощо. Це 

один з найбільш дієвих способів отримати ту інформацію про кандидата, яку 

неможливо отримати з резюме чи інших джерел. 

Застосовуються два підходи  у використанні цього методу у 

професійному відборі: у процесі інтерв’ю кандидатові на вакантну посаду 

керівника або фахівця центру зайнятості ставиться питання у форматі “Які 

Ваші дії у разі…?”. Тобто описується конкретна виробнича ситуація і 

з’ясовується, якою буде поведінка претендента на посаду в цій ситуації; 

заздалегідь готується опис ситуації, видається кандидатові на вакантну 

посаду керівника або фахівця центру зайнятості текст кейсу (проблемної 

ситуації, виробничої ситуації, ситуаційної вправи) з відведенням певного 

часу на її аналіз, обдумування шляхів вирішення та підготовку відповіді. 

Загалом, метод заснований на побудові конкретних ситуацій, які 

пропонується вирішити претендентові на вакантну посаду і описати модель 

своєї поведінки в конкретній ситуації. 

Використання кейсів для оцінювання претендентів на вакантні посади 

передбачає не тільки ретельний відбір матеріалу, а й творчий підхід до цієї 

методики. Для того, щоб використовувати кейс-інтерв’ю, фахівець, який 

здійснює відбір повинен розвивати спостережливість, виявляти інтерес до 

професійних галузей, в яких шукає співробітників, проявляючи етичність і 

порядність. Ще краще: вміти комбінувати розглянуту методику з іншими 

способами оцінки кандидатів. Тільки тоді робота з заповнення конкретної 
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вакансії буде й цікавою, і максимально ефективною. 

Кейс-метод, як метод навчання, дозволяє опановувати професійно-

необхідні знання, навчитись вирішувати професійні проблеми. Кейси 

вдосконалюють практичні навички, спрямовують на пошук відповідних 

шляхів, можливих реакцій на різноманітні ситуації, використання 

специфічних інструментів та понять [32]. 

Кейси поділяють на різні види залежно від того, що є підставою для 

класифікації. 

За наявністю сюжету кейси класифікують на: сюжетні та безсюжетні. 

Сюжетні містять розповідь про події, що відбулися. Чіткий виклад сюжету в 

значній мірі полегшує знаходження способів розв’язання ситуації. 

Безсюжетні є сукупністю статистичних матеріалів, розрахунків, які 

покликані допомогти діагностуванню ситуації, відновленню сюжету. 

За типовістю випадку виділяють кейси з типовою ситуацією та кейси з 

ситуацією, що відхиляється від типової. Аналіз нестандартної, нетипової 

ситуації дозволяє знаходити нові форми та методи роботи, формувати нове 

знання. 

За часовою послідовністю матеріалу бувають кейси, де матеріал 

подається у режимі: від минулого до теперішнього; від теперішнього до 

минулого (з “розкручуванням” часу назад); прогностичний кейс. Тоді як в 

першому варіанті природна послідовність подій дозволяє виявити причинно-

наслідкові зв’язки, другий варіант зводиться до реконструкції ситуації для її 

осмислення. Прогностичні кейси ставлять за мету вироблення способу 

поведінки на майбутнє. 

Залежно від суб’єкта кейса вирізняють: особистий кейс – у центрі 

уваги діяльність конкретних особистостей (керівників, фахівців); 

організаційно-інституційний кейс – розглядається діяльність установ, 

організацій, підприємств, їх підрозділів; багатосуб’єктний кейс – передбачає 

наявність кількох діючих суб’єктів. 
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За способом подання матеріалу відрізняють: текст-розповідь чи 

оповідання, есе, аналітичну записку, нарис, журналістське дослідження, звіт, 

сукупність фактів, сукупність статистичних матеріалів, сукупність 

документів і виробничих зразків. Есе зазвичай відрізняється стислим 

викладом матеріалу, розповіді та нариси – мають дійових осіб, а звіти та інші 

матеріали статистичного й аналітичного характеру часто навмисне подають з 

помилками або з потребою обґрунтування практичних рекомендацій. 

За обсягом кейси формують: короткі (міні-кейси), середнього та 

великого обсягу. Розмір кейса залежить від його призначення. У 

професійному відборі кандидатів на вакантні посади керівників та фахівців 

центрів зайнятості, для визначення відповідності професійних та особистих 

якостей претендентів заявленим вимогам, доцільно застосовувати переважно 

міні-кейси. У навчанні персоналу можуть бути використані всі три види 

кейсів: короткий кейс (одна-дві сторінки) може зайняти частину практичного 

заняття, середній – ціле заняття повністю, а значний за обсягом кейс у 

декілька десятків сторінок може використовуватись протягом декількох 

занять. 

За наявністю додатків кейси можуть бути зі спеціальними додатками 

та без них. Кейси з додатками зазвичай використовуються у процесі 

навчання, коли формуються навички, пов’язані з розрахунками та аналізом 

статистичної інформації. 

За типом методичної частини кейси бувають запитувальними, коли 

формується конкретне запитання, або кейс-завданнями, коли формується 

задача чи завдання [103, с. 39]. 

Використовувані у професійному відборі можливі кейсові ситуації 

умовно розділяють на такі групи: ті, які дозволяють перевірити наявність 

будь-яких навичок; ті, які дозволяють перевірити цінності та погляди 

людини; ті, які дозволяють виявити моделі поведінки та особистісні риси 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Кейси (ситуаційні вправи) повинні мати чітко визначену мету. Як 

правило, вони пов’язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз 

існує. При цьому проблема чи ситуація могли мати попереднє вирішення або 

ж потребують його. 

Кожна з проблем (ситуацій), які розглядаються в кейсі, має відповідати 

певним умовам: бути правдивою, реалістичною, разом з тим, не обтяженою 

деталями; стосуватися важливої проблеми, описувати ситуацію, що потребує 

критичного аналізу для прийняття рішення; містити конкретні порівняння, 

надавати можливість для узагальнення висновків; мати ключову діючу особу 

(діючих осіб); давати змогу оцінити ефективність вже прийнятих раніше 

рішень; містити оптимальний обсяг інформації. 

У ситуаційних вправах інколи пропонують розгляд феноменів 

(незвичайних явищ, рідкісних подій), з якими можуть стикнутися працівники 

в конкретних умовах. В ідеальному випадку кейсова ситуація має загострити 

інтерес до питань, що розглядаються, підкреслити їх значущість та 

необхідність вирішення.  

Напрацьовано різні підходи до класифікації конкретних ситуацій, які 

можуть бути покладені в основу кейсу. Так, Ю. Сурмін [103, с. 60-61] 

класифікує кейсові ситуації за: відповідністю реальному життю – реальні та 

умовні; відповідністю нормам – нормальні, девіантні та екстремальні; 

відповідністю періоду часу – минулі, актуальні або справжні, майбутні; 

складністю – прості, складні, надскладні; характером розвитку ситуації – 

детермінована, ймовірнісно-стохастична; ступенем новизни – відомі, подібні, 

невідомі; можливістю контролю – контрольовані, неконтрольовані; 

можливістю дії – сприятливі, вимушені, критичні, безвихідні. 

Так, за ступенем відповідності реальним життєвим ситуаціям 

виділяють реальні ситуації, які досить часто зустрічаються у житті, є 

типовими та умовні ситуації, які є штучно створеними, в дійсності 

трапляються рідко. 
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За ознакою відповідності ситуації норми виділяють: нормальні, які 

характеризують розвиток подій у межах норми; девіантні, які фіксують різні 

відхилення від норми; екстремальні, які відображають явища й процеси, що 

знаходяться на межі функціонування системи або викликають питання щодо 

доцільності її існування в тому чи іншому вигляді. 

За часовою ознакою ситуації поділяють на: минулі, що вже траплялися 

на практиці і тому сприяють вивченню певного досвіду; актуальні 

(справжні), які характеризують події теперішнього часу; майбутні ситуації 

мають прогностичний характер.  

За ознакою складності ситуації, які можуть бути покладені в основу 

кейса, поділяють на: прості – однозначні, передбачувані, обмежені 

декількома факторами; складні – хоч і досить передбачувані, однак 

вирізняються різноманіттям діючих факторів; надскладні – абсолютно 

непередбачувані. 

За характером розвитку ситуації: детермінована, тобто чимось 

обумовлена ситуація, або ймовірнісно-стохастична, що передбачає 

випадковість, непередбачуваність. 

Класифікація кейсових ситуацій за ступенем новизни (на відомі, 

подібні та невідомі) стосується переважно кейсів навчального призначення і 

визначається їхніми функціями у навчанні. Так відомі ситуації 

використовуються під час проведення тренінгів, подібні – для відпрацювання 

певних дій у подібних ситуаціях, невідомі – для вироблення творчого 

підходу, дослідницьких якостей.  

За можливістю здійснення контролю: контрольовані ситуації, які 

передбачають наявність повноважень і ресурсів у суб’єкта діяльності, 

необхідних для контролю ситуації; неконтрольовані ситуації можуть бути 

абсолютно неконтрольованими, але частіше це відносно – ситуація 

неконтрольована конкретним суб’єктом, але цілком контрольована іншим. 

За можливістю дії виділяють ситуації сприятливі, вимушені, критичні, 
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безвихідні. Звичайно в міру ускладнення ситуації, вимагається все більше 

зусиль від претендента на посаду для її розв’язання. Критичні ситуації 

потребують рішучості, цілеспрямованості і значних зусиль у досягненні 

мети. Безвихідна ситуація – вкрай несприятливий тип ситуації, коли відсутні 

можливості дії. Але і в цьому випадку претендентові треба проявити 

рішучість, заявити про це і обґрунтувати свою відповідь. 

За будь-якого варіанту важлива не тільки відповідь претендента на 

вакантну посаду, а й логіка рішення і сам підхід до ситуації. Абсолютно 

“правильних” відповідей не існує. Відповіді опитуваного не можуть бути 

повністю правильними або повністю неправильними. Але за допомогою 

кейс-інтерв’ю можливо з’ясувати чи відповідає кандидат вимогам вакантної 

посади за своїми особистісними якостями. 

Загалом кейс-інтерв’ю – сучасний та ефективний метод проведення 

співбесіди. Але використання його як основного чи єдиного інструменту 

видається нам не доцільним. Він може бути використаний лише в комплексі 

методів як одна з можливостей отримати необхідну інформацію про 

професійні навички претендента на посаду. 

Основні способи створення кейсів є наступними. 

1. Кандидатові надається надлишкова інформація, частина якої 

непотрібна для вирішення проблемної ситуації. За обмежену кількість часу 

кандидат на посаду повинен виділити ключову інформацію і знайти вірне 

рішення. 

2. У кейсову ситуацію закладається певний інформаційний конфлікт, який 

потребує від кандидата здійснення вибору на ціннісному рівні. В цій ситуації 

немає єдиновірного рішення. Вибір того чи іншого способу розв’язання 

проблеми залежить від індивідуальних цінностей та мотивів претендента на 

посаду. В такий спосіб діагностуються не лише знання та вміння кандидата, 

його рівень кваліфікації, а й визначаються його мотиви, з’ясовується як він 

буде діяти в стресовій ситуації. 
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3. Недостатність інформації для вирішення кейса – цей підхід дозволяє 

з’ясувати рівень відповідальності й активності кандидата. Оскільки в такій 

ситуації кандидатові на посаду необхідно самостійно прийняти рішення та 

заявити про недостатність інформації. 

4. Кейсова ситуація передбачає декілька закладених варіантів вирішення 

проблеми. Такий підхід дозволяє зрозуміти наскільки гнучким, 

структурованим та логічним є мислення кандидата на посаду та його 

готовність до напрацювання різних шляхів вирішення проблеми [29; 104]. 

Вирішення кейсових завдань (ситуаційних вправ, виробничих ситуацій) 

є ефективним під час навчання працюючого персоналу. Цей метод може 

застосовуватись як під час підвищення кваліфікації керівників та фахівців 

центрів зайнятості та їх філій, так і під час організації, так званого, 

внутрішньо-фірмового навчання, а також у процесі розв’язання щоденних 

виробничих завдань. Застосування кейс-методу дозволяє обмінюватись 

досвідом, набувати навичок вирішення нетипових виробничих проблем 

тощо. 

З навчальної точки зору кейс – це спеціально підготовлений 

навчальний матеріал, що містить структурований опис ситуацій, запозичених 

з реальної практики. 

Проблемні ситуації, які закладаються в навчальний кейс, повинні 

відповідати наступним умовам: бути реалістичними, враховувати існуючу 

проблематику сфери діяльності того, хто навчається; стосуватися важливої 

практичної проблеми – однієї з тих, з якими фахівець стикається в 

конкретних виробничих умовах; посилювати інтерес особи, яка навчається, 

до проблеми, підкреслювати значущість та необхідність її вирішення; 

вдосконалювати практичні навички вибору та застосування специфічних 

інструментів, пошуку відповідних шляхів вирішення проблеми.  

Навчання персоналу з використанням кейсів сприяє розвиненню 

здатності аналізувати, уникати помилок, які часто виникають під час 
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виконання конкретних завдань. Для того, щоб навчальні цілі було досягнуто, 

кейс має задовольняти таким вимогам: відповідати чітко поставленій меті; 

мати відповідний рівень складності; не містити застарілої інформації; бути 

актуальним для сьогодення; розкривати типові ситуації; спонукати до 

аналізу; провокувати дискусію; мати декілька шляхів вирішення. 

Метою навчального кейсу не може бути демонстрація єдиного 

правильного способу розв’язання проблеми. Радше це, вдосконалення 

аналітичних навичок, розвиток проникливості, здатності відокремлювати 

важливе від другорядного. Разом з тим, кейс-метод сприяє посиленню 

відчуття відповідальності за власні результати в процесі навчання. 

Використання кейс-методу у навчанні персоналу також має сприяти 

вдосконаленню здатності виокремлювати проблеми та приймати ефективні 

рішення. Проведення аналізу та розроблення певного плану дій готує того, 

хто навчається до обрання вірного рішення та вибору поведінки у випадку, 

коли навчальна ситуація відбудеться в реальному житті. 

Також кейси допомагають у перенесенні навчального середовища з 

аудиторії на робочі місця. Ті, хто навчаються краще усвідомлюють власні 

пріоритети та цінності, які мають відношення до їх професійної діяльності, 

розвивають здібності проведення аналізу, оцінюють наслідки різних рішень. 

Варто відмітити деякі особливості кейс-методу з точки зору 

застосування його у професійному навчанні персоналу: кейс-метод не 

придатний для “механічної” передачі знань; його доцільніше 

використовувати для вирішення реальних проблем, а також з метою обміну 

досвідом практичної роботи; застосування кейс-методу полегшує інтеграцію 

та практичну реалізацію знань (у т. ч. й на основі обміну досвідом); метод 

розвиває здатність вирішувати складні ситуації; сприяє оцінюванню 

пріоритетів та цінностей; фахівець у процесі навчання демонструє власне 

ставлення до проблеми, цінності та орієнтації, які підтримуються або ні 

іншими слухачами; результати такого інтерактивного навчання важко 
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передбачити, але спільна робота та аналіз набутого досвіду, як правило, 

привносять щось нове у практичну діяльність фахівців; кейси завжди корисні 

для збагачення досвіду та удосконалення практичних навичок; в основі 

навчання з застосуванням кейс-методу − аналіз ситуації, творче вирішення 

проблеми та прийняття рішення.  

Навички, які розвиває метод: аналітичні навички (вміння виділяти 

суттєву та несуттєву інформацію, класифікувати, аналізувати тощо; мислити 

чітко й логічно); практичні навички (формування на практиці навичок 

використання теорії, застосування методів та реалізації основних принципів 

роботи); творчі навички (генерація альтернативних рішень); комунікативні 

навички (вміння вести дискусію, переконувати, кооперуватися в групи, 

захищати власну точку зору, переконувати опонентів тощо); соціальні 

навички (оцінювання поведінки людей, вміння слухати, підтримувати чи 

аргументувати протилежні думки в дискусії, контролювати свою поведінку 

тощо) [32]. Під час оцінювання результатів вирішення кейсової ситуації 

претендентом на вакантну посаду чи працівником, який проходить навчання 

з метою набуття нових знань, умінь та навичок, позитивно можуть бути 

оцінені відповіді, що відповідають наступним критеріям: 1) відповідь 

свідчить про попередньо проведений аналіз, підготовленість (правильність 

викладення, аргументованість, обдумані відповіді з правильною побудовою 

речень) – це є відображенням намірів претендента, його ставлення до 

майбутньої роботи; 2) акценти на ключових питаннях, які потребують 

поглибленого вивчення; 3) володіння категорійним апаратом, спроможність 

давати визначення, розкривати зміст понять; 4) демонстрація уміння логічно 

мислити, робити логічні висновки; 5) пропонування претендентом певного 

плану дій або плану втілення рішення; 6) виділення суттєвих елементів, які 

повинні враховуватись при аналізі кейсової ситуації; 7) здатність 

пропонувати нові, альтернативні шляхи вирішення проблеми; 8) за потреби, 

обробка кількісних даних, проведення розрахунків; 8) при проведенні 
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групової дискусії – підведення підсумків обговорення. 

Нами з’ясовано, що алгоритм вирішення кейса повинен бути 

наступним: детальне ознайомлення з ситуацією, уточнення основних та 

другорядних умов, деталей; виявлення проблеми або декількох (головної та 

другорядних), побудова ієрархії та залежності проблем; виявлення діючих 

осіб, а також факторів, які можуть впливати на ситуацію; формулювання 

концепції або тем для “мозкового штурму” (у разі групової роботи); аналіз 

наслідків прийняття того чи іншого рішення; безпосереднє вирішення кейса – 

пропонування одного або декількох варіантів з визначенням послідовності 

дій, передбаченням можливого виникнення проблем, способів їх уникнення 

або вирішення; презентація одного або декількох варіантів вирішення кейса, 

аргументація. 

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі здійснено розв’язання актуальної наукової 

проблеми в галузі науки державного управління щодо теоретико-

методологічного та науково-практичного обґрунтування напрямів 

удосконалення механізмів формування та реалізації сервісно-орієнтованої 

державної політики у сфері зайнятості населення в Україні. Реалізовані мета та 

завдання дають підстави зробити такі висновки й запропонувати рекомендації 

щодо використання результатів дослідження. 

1. Узагальнення теоретичних засад сервісно-орієнтованої державної 

політики дозволило з’ясувати пріоритетність ідеї сервісної спрямованості як 

основи трансформації системи державного управління, ключової передумови 

ефективної діяльності системи органів публічної влади, що ґрунтується на зміні 

взаємовідносин громадянина та держави. З’ясовано, що ключові принципи 

сервісно-орієнтованої державної політики пов’язуються зі зміною ролі 

громадянського суспільства та окремого громадянина у державному управлінні, 
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посиленням залученості громадян, а також спрямовані на забезпечення потреб 

громадян, підвищення якості послуг, зручності їх отримання та своєчасності. 

Доцільність застосування такого підходу та практичної реалізації зазначених 

принципів у процесі вироблення сервісно-орієнтованої державної політики у 

сфері зайнятості населення визначається потребою підвищення якості 

соціальних послуг зі сприяння зайнятості населення, захисту від безробіття, 

необхідністю застосування персоніфікованого, клієнто-орієнтованого підходу в 

процесі їх надання. 

2. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування та 

реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості 

населення, зокрема міжнародні документи, у результаті чого виявлено потребу 

в подальшій імплементації положень конвенцій Міжнародної організації праці у 

вітчизняне трудове законодавство, а також виконання зобов’язань вже 

ратифікованих конвенцій. Посилення сервісної складової у виробленні 

державної політики зайнятості потребує збільшення частки активних заходів 

сприяння зайнятості (організації професійного навчання, профорієнтації, 

оплачуваних громадських робіт), у порівнянні з пасивними (реєстрація та облік 

безробітних громадян, виплата допомоги по безробіттю). Аналіз положень 

міжнародних документів, що містять вимоги до організації діяльності служб 

зайнятості, свідчить про поширення практики встановлення вимог щодо 

кадрового забезпечення реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у 

сфері зайнятості населення, зокрема щодо цифрових компетенцій осіб, які 

надають послуги з професійної орієнтації та кар’єрного консультування. 

З’ясовано, що вітчизняне законодавство потребує подальшого приведення у 

відповідність з міжнародними трудовими стандартами. 

3. Виявлено тенденції розвитку складових цифрової економіки та 

суспільства в контексті сервісної спрямованості державної політики у сфері 

зайнятості населення. Серед ключових економічних тенденцій, які впливають 

на формування політики та вибір відповідного інструментарію її реалізації 
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виокремлено: розвиток шерингової економіки (sharing economy) та циркулярної 

економіки або економіки замкненого циклу (circular economy) – зміна підходів 

до споживання та виробництва продукції обумовлює трансформацію 

професійно-кваліфікаційної структури зайнятих громадян; розвиток гіг-

економіки або фріланс-економіки (gig economy) передбачає поширення 

фрілансу як виду трудової діяльності (зайнятості) на ринку товарів та послуг, 

що характеризується самостійністю вибору форм та місця її реалізації і низьким 

ступенем залежності від роботодавця. Явища економічної спеціалізації та 

територіального поділу праці посилюють вплив на сферу зайнятості та 

передбачають розподіл між країнами щодо виробництва продукції, обладнання 

чи техніки – поширюється вузька спеціалізація виробництва та, одночасно, 

зростають вимоги до шукачів роботи щодо уміння працювати в 

мультикультурному та багатомовному робочому середовищі. Розвиток 

цифрових технологій, роботизації виробничих процесів, зокрема штучного 

інтелекту обумовлюють створення абсолютно нового робочого середовища, 

сприяючи появі нових видів та форм зайнятості на ринку праці, забезпечуючи 

можливості віддаленої роботи, часткової зайнятості тощо. Одночасно, суттєво 

змінюються вимоги до рівня професійної кваліфікації робочої сили, до знань, 

умінь та навичок шукачів роботи.  

4. Стратегічні пріоритети та основні завдання реалізації сервісно-

орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення в Україні 

обумовлені необхідністю: прискорення економічного зростання та залучення 

інвестицій; підвищення конкурентоспроможності та ефективності відповідного 

сектору цифрової економіки; модернізації виробництва, забезпечення його 

високотехнологічності; реалізації людських ресурсів у нових суспільних 

умовах; запровадження механізмів стимулювання комплексного регіонального 

розвитку.  

Дослідження досвіду розвинених країн світу засвідчило про збереження 

тенденцій застосування “активних” програм запобігання довготривалому 
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безробіттю, профілювання, а також використання персоніфікованого, клієнто-

орієнтованого підходу в роботі з безробітними. Доведено, що в умовах розвитку 

цифрового суспільства України пріоритетними напрямами реалізації активної 

сервісно-орієнтованої державної політики у сфері зайнятості населення мають 

стати професійна орієнтація, кар’єрне консультування – з точки зору 

узгодження професійних інтересів і можливостей людини зі 

швидкозмінюваними вимогами цифровізації економіки та суспільства, а також 

професійне навчання, перенавчання (retraining, reskilling, upskilling) – з точки 

зору наближення рівня професійної підготовки шукачів роботи до нових вимог 

ринку праці.  
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