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Annotation 
In the article normative-legal and organiza-

tional frameworks of adjusting of social-labour 
relations are generalized in the sphere of reali-
zation of labour activity of population. Ap-
proaches are definite to perfection of the sys-
tem of the organizational-right providing of the 
state adjusting of market of labour and em-
ployment of population. 

Анотація 
У статті узагальнено нормативно-правові 

та організаційні засади регулювання соціа-
льно-трудових відносин у сфері реалізації 
трудової активності населення. Визначено 
підходи до вдосконалення системи органі-
заційно-правового забезпечення державно-
го регулювання ринку праці й зайнятості 
населення. 

Ключові слова 
Ринок праці, зайнятість населення, орга-

нізаційно-правове забезпечення державного 
регулювання ринку праці й зайнятості. 

І. Вступ 
З перших років незалежності України 

проблемам регулювання соціально-трудо-
вих відносин у сфері реалізації трудової 
активності населення приділялась значна 
увага. В умовах сучасного етапу соціально-
економічного розвитку країни державне 
регулювання ринку праці та зайнятості на-
селення здійснюється на основі достатньо 
розвинутої системи організаційно-правово-
го забезпечення, складові якого формува-
лися в різні історичні періоди, які не завжди 
узгоджені між собою та не повною мірою 
відповідають міжнародним нормам і стан-
дартам. 

Проблеми державного регулювання рин-
ку праці і, зокрема, формування його органі-
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заційно-правого забезпечення досліджува-
лись у працях провідних вітчизняних і зару-
біжних учених в галузі економіки праці та 
державного управління: П. Василенка, В. Ва-
сильченка, О. Грішнової, Л. Дідківської, Г. За-
віновської, А. Колота, Е. Лібанової, В. Оні-
кієнка, В. Петюха, Л. Шевченко та ін. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є узагальнення норматив-

но-правових і організаційних засад держав-
ного регулювання ринку праці й зайнятості 
населення та визначення підходів до вдос-
коналення системи його організаційно-
правого забезпечення. 

ІІІ. Результати 
Правове забезпечення є однією з основ-

них умов забезпечення державного регулю-
вання зайнятості. Так, головним державним 
документом, у якому задекларовані основні 
права і свободи громадян у сфері праці є 
Конституція України [4]. У статті 43 дається 
загальне визначення цього права і перед-
бачається ряд гарантій його здійснення. Зо-
крема, в Конституції стверджується, що ко-
жен громадянин має право на працю, яке 
включає можливість заробляти собі на жит-
тя працею і гарантує рівні можливості у ви-
борі професії та роду трудової діяльності. 

Водночас цією статтею забороняється: 
використання праці жінок і неповнолітніх на 
небезпечних для їх здоров’я роботах, а та-
кож примусова праця. Право користуватися 
викладеними правовими нормами і свобо-
дами іноземцям та особам без громадянст-
ва, які перебувають в Україні на законних 
підставах, надає ст. 26 Конституції України. 

Відповідно до ст. 46 Основного закону, 
надається право на соціальний захист гро-
мадян, що включає право на забезпечення 
їх у разі повної, часткової або тимчасової 
втрати працездатності, втрати годувальни-
ка, безробіття в незалежних від них обста-
винах, а також у старості та інших випадках, 
передбачених законом. У Конституції Украї-
ни зазначається, що це право гарантується 
загальнообов’язковим державним соціаль-
ним страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств, установ і 
організацій, а також бюджетних та інших 
джерел соціального забезпечення. 

Конституційні права громадян у сфері 
праці, механізм їх реалізації і визначення 
основних понять відображені в Кодексі за-
конів про працю України [2]. 

Важливим правовим документом, який 
забезпечує правове регулювання зайнятості 
в усіх її аспектах, включаючи і безробіття, є 
Закон України “Про зайнятість населення” 
[6], прийнятий Верховною Радою УРСР 
01.03.1991 р. серед перших ринкових зако-
нів. Відповідно до цього Закону, реєстрація 
громадян як безробітних почалася з 

01.071991 р., тобто в Україні офіційно було 
визначено фактичне існування ринку праці. 

В основу Закону України “Про зайнятість 
населення” покладено два основні міжнаро-
дні принципи зайнятості населення, які ві-
дображені в Конституції України, перше з 
них – це виключне право громадян розпо-
ряджатися своїми здібностями до праці; ви-
ключається примусова праця, крім випадків, 
визначених законом. Другий принцип поля-
гає у відповідальності держави за створення 
умов для реалізації права на працю. 

Згідно з рекомендаціями МОП, у Закон 
України “Про зайнятість населення” постій-
но вносяться зміни і доповнення. Так, на-
приклад, відповідно до міжнародних норм, 
визначення “безробітний” уточнено до “за-
реєстрований безробітний” і запропоновано 
таку редакцію: “Зареєстрованими безробіт-
ними визначаються працездатні особи пра-
цездатного віку, які не мають роботи й за-
робітку, не займаються іншою, передбаче-
ною законодавством діяльністю з метою 
отримання доходу, звернулись до держав-
ної служби зайнятості за сприянням у пра-
цевлаштуванні, зареєстровані в ній, готові 
та здатні приступити до підходящої роботи” 
[6]. Таке визначення безробітних значно 
краще кореспондується з відповідними нор-
мами МОП. 

Відповідно до цього Закону (ст. 26), пра-
цівникам, які втратили роботу у зв’язку зі 
змінами в організації виробництва і праці, 
надаються особливі гарантії, які полягають 
у тому, що звільненому працівникові нада-
ється статус безробітного і право на одер-
жання допомоги по безробіттю. 

У статті 5 Закону передбачаються додат-
кові гарантії зайнятості для окремих катего-
рій населення. Це стосується неконкуренто-
спроможних осіб працездатного віку, для 
яких на підприємствах незалежно від форм 
власності встановлюється відповідна квота 
для працевлаштування цих осіб. 

Розділ ІІІ Закону України “Про зайнятість 
населення” присвячений регулюванню та 
організації зайнятості населення. У статті 13 
цього розділу з метою створення умов для 
повного здійснення громадянами права на 
працю передбачається проведення держа-
вою заходів інвестиційної та податкової по-
літики, спрямованої на раціональне розмі-
щення продуктивних сил, підвищення мобі-
льності трудящих, організацію нових техно-
логій, заохочення підприємництва, створен-
ня малих підприємств і застосування гнуч-
ких режимів праці та праці вдома, інші захо-
ди, які сприяють збереженню і розвитку ро-
бочих місць. При цьому мають бути забез-
печені права й інтереси працівників на ви-
робництві та вдосконалення законодавства 
про зайнятість населення і працю. 
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Цей Закон забезпечує правові основи 
комплексного підходу до проблем регулю-
вання зайнятості: поряд із забезпеченням 
законодавчого регулювання зайнятості на-
селення в усіх її аспектах передбачається: 
проведення аналітичних та наукових дослі-
джень структури економіки, прогнозування 
подальших змін якості і розподілу робочої 
сили, регулювання залучення та викорис-
тання іноземної робочої сили в Україні шля-
хом квотування й ліцензування, сприяння 
створенню додаткових робочих місць; та 
визначається основний механізм, за допо-
могою якого впроваджуються комплекс за-
ходів державного сприяння зайнятості, дер-
жавна та територіальні програми зайнятості. 

В Україні сформувалася служба зайня-
тості як централізована державна система 
на правовій основі Закону України “Про за-
йнятість населення” і на базі широко розга-
луженої державної служби працевлашту-
вання з використанням її матеріально-
технічної бази, системи обліку і кадрового 
складу працівників. 

Під час створення служби зайнятості 
враховувалися світовий досвід і міжнародні 
норми. Державна служба зайнятості була 
створена у 1990 р. Її обов’язки й права були 
визначені ст. 19 Закону України “Про зайня-
тість населення”. 

Головними функціями служби зайнятості 
є: 
– аналіз ринку праці та інформування про 

його стан; 
– трудове посередництво і сприяння ро-

ботодавцям у забезпеченні підприємств 
робочою силою, а громадянам – в оде-
ржанні роботи; 

– регулювання ринку праці, яке здійсню-
ється як через трудове посередництво, 
так і через реалізацію програм профорі-
єнтації, а також сприяння зайнятості; 

– допомога безробітним, яка включає в 
себе як попередні функції, так і матеріа-
льну підтримку на період безробіття; 

– безпосередня участь у розробці і реалі-
зації державних і територіальних про-
грам зайнятості; 

– безпосередня участь у реалізації дер-
жавної політики зайнятості тощо [1]. 

Важливим законом України, який визна-
чає правові основи регулювання соціально-
го захисту безробітних є Закон України “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття”

 
[5]. За-

кон визначає правові, фінансові та органі-
заційні засади загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на випа-
док безробіття як систему прав, обов’язків і 
гарантій, яка передбачає забезпечення ма-
теріальних виплат застрахованим особам у 
разі безробіття з незалежних від них обста-
вин, а також фінансування соціальних пос-

луг за рахунок коштів Фонду загальноо-
бов’язкового державного соціального стра-
хування України на випадок безробіття. 

Державний фонд сприяння зайнятості 
населення, який діяв до 01.01.2001 р., було 
підпорядковано Державному центру зайня-
тості. Фонд загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування України на 
випадок безробіття є незалежною самостій-
ною структурою. 

Така підпорядкованість має як позитивні, 
так і негативні аспекти в державному регу-
лювання ринку праці й соціального забезпе-
чення безробітних. 

До позитивних аспектів відносяться: 
– неможливість використання коштів Фон-

ду будь-яким органом не за цільовим 
призначенням; 

– більш дієвий механізм збору страхових 
внесків до Фонду; 

– високий рівень обмеженості можливих 
зловживань у корисних цілях коштами 
Фонду. 

До негативних аспектів відносяться зна-
чна обмеженість оперативного коригування 
перерозподілу коштів між статтями в разі 
виробничої потреби в цьому. 

Окремі напрями державного регулюван-
ня ринку праці регламентуються Законом 
України “Про оплату праці”, “Про колективні 
договори і угоди”, “Про охорону праці”, “Про 
професійні спілки, їх права та гарантії дія-
льності”, “Про колективні трудові спори”, 
Господарський кодекс України. На вдоско-
налення механізму регулювання ринку праці 
спрямовані спеціальні постанови Кабінету 
Міністрів України та накази Міністерства 
праці і соціальної політики України. 

Крім законодавчих актів, які регулюють 
зайнятість населення, прийнято ряд норма-
тивних актів, які конкретизують, регламен-
тують і визначають механізм діяльності 
державних органів з окремих питань ринку 
праці. 

Окремі питання державного регулювання 
зайнятості населення регулюються наказа-
ми Міністерства праці та соціальної політики 
України. До них відносяться такі, як: “Поря-
док надання допомоги по безробіттю, у тому 
числі одноразової, її виплати для організації 
безробітними підприємницької діяльності”, 
“Порядок надання матеріальної допомоги 
безробітному та непрацездатним особам, 
які перебувають на його утриманні”, “До-
помоги на поховання у разі смерті безробіт-
ного або особи, яка перебувала на його 
утриманні” тощо. 

Щодо проблеми розбіжностей міжнарод-
ної і національної нормативних баз, треба 
зазначити, що згідно із ст. 9 Конституції 
України, чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національного 
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законодавства України [4]. Ратифікована 
Верховної Радою України Конвенція МОП 
“Про статистику праці” передбачає, що під 
час розробки або перегляду понять, визна-
чень і методології, які використовуються при 
зборі, обробці та публікації статистичних 
даних про працю, держави – члени МОП 
мають врахувати останні норми та осново-
положні принципи, що встановлюються під 
егідою МОП [3]. 

Однак, як показали дослідження, регу-
лювання трудових відносин в Україні потре-
бує подальшого вдосконалення. Це пов’яза-
но з: 
– недосконалістю законодавства в соціа-

льно-трудовій сфері і, зокрема, скоор-
динованості його змісту з господарсь-
ким, бюджетним, міграційним, податко-
вим законодавством; 

– відсутністю умов правової орієнтації по-
ведінки суб’єктів соціально-трудових ві-
дносин. Так, у Законі України “Про за-
йнятість населення” з метою забезпе-
чення додаткових гарантій зайнятості 
особам, які потребують соціального за-
хисту і не здатні на рівних умовах конку-
рувати на ринку праці, передбачено 
бронювання на підприємствах, устано-
вах, організаціях до 5% загальної кіль-
кості робочих місць для прийому на ро-
боту цих осіб: по-перше, такі примусові 
заходи суперечать принципам ринкової 
економіки; по-друге, не визначені осно-
ви правової поведінки цих підприємств у 
тому випадку, коли служби зайнятості не 
направляють зовсім або у відповідній кі-
лькості неконкурентоспроможних осіб на 
заповнення 5%-ї квоти; 

– відсутністю нового Трудового кодексу 
України, у зв’язку з чим діє Кодекс зако-
нів про працю, прийнятий ще за радян-
ської влади, в який постійно вносяться 
зміни і доповнення, що ускладнює соці-
ально-трудові відносини, особливо в 
умовах глобалізаційних процесів. 

Як зазначалось, у нормативно-правовій 
базі України, що регламентує трудові і соці-
ально-економічні відносини, є багато норм, 
положень, вимог, які не повною мірою від-
повідають розвитку ринку в сучасних умо-
вах. Про це свідчить прийняття відповідних 
підзаконних актів, які вказують на недоліки, 
протиріччя, правові колізії. Саме це зумов-
лює необхідність удосконалення чинної но-
рмативно-правової бази регулювання ринку 
праці і зайнятості населення, його соціаль-
ного захисту й підтримки. 

Вдосконалення нормативно-правових за-
сад у сфері ринку праці, перш за все, має 
бути спрямовано на регламентування ролі 
держави у сприянні зайнятості населення. 
Термін “сприяння” зайнятості в умовах рин-
кового середовища найбільш точно харак-

теризує мету і зміст діяльності держави, її 
інститутів на ринку праці. 

Виходячи із цього, в законі мають знайти 
відображення питання державного регулю-
вання, зокрема, створення економічних пе-
редумов зайнятості населення шляхом роз-
робки й реалізації економічної політики, 
спрямованої на розвиток і збереження кон-
курентних (високоефективних) робочих 
місць. Тобто метою цієї групи правових 
норм має бути регламентація діяльності 
держави, її інститутів щодо використання 
економічних регуляторів розширення попиту 
на конкурентоспроможну робочу силу; тісно-
го поєднання загальної економічної політики 
(перш за все, її інвестиційної, фінансово-
кредитної, податкової, зовнішньоекономіч-
ної, бюджетної складових) із політикою за-
йнятості, соціального захисту й підтримки 
населення, формування умов і можливос-
тей забезпечення високої якості життя. 

Наступний напрям удосконалення пра-
вових норм державного регулювання ринку 
праці й зайнятості охоплює забезпечення 
суб’єктів на ринку праці: 
– повною та оперативною інформацією 

про наявність вакантних місць з їх техні-
чною і технологічною характеристикою 
та про осіб, які шукають роботу; 

– сприятливими умовами щодо підвищен-
ня власної конкурентоспроможності на 
ринку праці; 

– працевлаштуванням безробітних на ро-
бочих місцях, що створюються за раху-
нок дотацій роботодавцям із Фонду за-
гальнообов’язкового державного страху-
вання на випадок безробіття, у тому чис-
лі працевлаштуванням осіб, які потре-
бують соціального захисту. 

До необхідної групи правових норм під-
вищення ролі держави в регулюванні ринку 
праці й зайнятості, на нашу думку, відно-
ситься створення державної системи моні-
торингу, аналізу і прогнозування потреб 
економіки, як країни в цілому, так і окремих 
її регіонів у кадровому забезпеченні. 

IV. Висновки 
Таким чином, аналіз нормативних, право-

вих і організаційних засад регулювання ринку 
праці й зайнятості населення, що функ-
ціонують у сучасних умовах розвитку Украї-
ни, дав змогу зробити узагальнення, висно-
вки і пропозиції, які полягають у такому: 
– чинні нормативні, правові та організа-

ційні засади регулювання соціально-
трудових відносин у сфері ринку праці й 
зайнятості мають серйозну конституцій-
ну і правову основи. Визначені консти-
туційно права і свободи громадян у 
сфері праці та відпочинку, передбачен-
ня гарантії та механізму здійснення за-
хисту, соціальної підтримки і допомоги 
знайшли відображення у багатьох пра-
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вових актах, зокрема: Кодексі законів 
про працю України, Законах “Про зайня-
тість населення”, “Про загальнообов’яз-
кове соціальне страхування на випадок 
безробіття”, “Про оплату праці”, “Про 
соціальне партнерство” та ін.; 

– на правовій основі Закону України “Про 
зайнятість населення” сформована в 
Україні централізована державна сис-
тема регулювання зайнятості з розгалу-
женою в країні державною службою за-
йнятості. 

Для забезпечення гарантій зайнятості й 
соціального захисту всіх верств населення 
незалежно від сфери діяльності і форми 
власності суб’єктів підприємництва створені 
передумови для формування матеріальної 
бази у вигляді Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування Украї-
ни на випадок безробіття; 
– в сучасних умовах нормативно-правова 

база, що регламентує соціально-трудові 
відносини на ринку праці та в сфері за-
йнятості не повною мірою відповідає 
вимогам адаптації України до світового 
економічного простору, вона більше 
спрямована на наглядові та контрольні 
функції, водночас соціально-економічні 
та організаційно-управлінські важелі ви-
користовуються обмежено і не комплек-
сно, що не забезпечує ефективність 
державного управління взагалі та у тру-
довій сфері зокрема; 

– законодавчі і нормативні документи, які 
стосуються регулювання ринку праці й 
зайнятості населення переважно відпо-
відають міжнародним нормам. Однак, 
якщо міжнародним договором або уго-
дою, які укладені з Україною, встанов-
лені інші правила, ніж передбачені віт-
чизняним законодавством у сфері ринку 

праці й зайнятості, то застосовуються 
правила міжнародних договорів і угод; 

– у сучасних умовах необхідне підвищен-
ня правової ролі держави в сприянні за-
йнятості населення і, перш за все, на 
основі відображення в законодавчих ак-
тах і нормативних документах питань 
державного регулювання економічних 
передумов, які б сприяли розробці і ре-
алізації державної економічної політики 
(інвестиційної, фінансово-кредитної, по-
даткової, зовнішньоекономічної, бюдже-
тної, розвитку національного виробниц-
тва тощо), в тісній взаємодії з політикою 
зайнятості з формування умов та мож-
ливостей забезпечення високої якості 
життя. 

Література 
1. Завіновська Г.Т. Економіка праці : навч. 

посіб. / Г.Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 
2003. – 300 с. 

2. Кодекс законів про працю України від 
10.12.1971 р. № 322-VIII. – К. : Атіка, 
2000. – 96 с. 

3. Конвенции и рекомендации: принятые 
Международной конференцией труда : в 
2 т / Международная организация тру-
да. – Женева, 1991. – Т. 2: 1957–1990. – 
531 с. 

4. Конституція України : прийнята на п’ятій 
сесії Верховної Ради України 
28.06.1996 р. – К. : Преса України, 
1997. – 80 с. 

5. Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування на випадок безро-
біття : Закон України від 11.01.2001 р. 
№ 2213-ІІІ // Вісник Верховної Ради 
України. – 2001. – № 11. – Ст. 47. 

6. Про зайнятість населення : Закон Украї-
ни від 01.03.1991 р. № 803-XII // Вісник 
Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – 
Ст. 170.


