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тно-страхової моделі, що базується на соці-
альному страхуванні. 

Запровадження загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страху-
вання дасть змогу здійснити глибоку внут-
рішню перебудову національної системи 
охорони здоров’я. При цьому стане можли-
вим забезпечення незалежного, більш ефе-
ктивного контролю за діяльністю медичних 
установ та якістю надання медичної допо-
моги. 

Перетворення Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності 
на Фонд державного соціального медичного 
страхування надасть можливість у цілому 
оптимізувати українську систему соціально-
го страхування, запровадити єдиний соціа-
льний внесок, що сприятиме скороченню 
видатків роботодавців на адміністрування 
соціального страхування. 

Існуючу бюджетну модель фінансування 
охорони здоров’я доцільно доповнити но-
вою програмою, зокрема, соціальним меди-
чним страхування найманих працівників. 
Таким чином бюджетні кошти, які зараз 
спрямовуються на фінансування охорони 
здоров’я працюючих, можна буде спрямува-
ти на фінансування медичних послуг для 
пенсіонерів, дітей та інших малозахищених 
верств населення. У цілому, вирішення цих 
завдань дасть можливість покращити меди-
чне забезпечення всього населення країни. 
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І. Вступ 
У ринкових умовах державне регулюван-

ня економіки являє собою систему типових 
заходів законодавчого, виконавчого й конт-
рольного характеру, здійснюваних правомо-
чними державними органами та громадсь-
кими організаціями з метою стабілізації й 
пристосування існуючої соціально-еконо-
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мічної системи до змінюваних умов. З пог-
ляду ринкової економіки регулювання за-
йнятості являє собою підтримку нормально-
го співвідношення між попитом та пропози-
цією робочої сили. Це співвідношення має 
задовольняти потребу економіки у кваліфі-
кованих і дисциплінованих працівниках, за-
робітна плата яких є для них достатньою 
мотивацією до праці. Однак співвідношення 
між попитом та пропозицією не повинно 
приводити до надмірного зростання заробі-
тної плати, що може негативно позначитися 
на національній конкурентоспроможності. 
Небажане й значне зниження зайнятості, 
яке зумовлює збільшення кількості безробі-
тних, зниження споживчого попиту й подат-
кових надходжень, зростання витрат на до-
помогу по безробіттю і, найголовніше, небе-
зпечні соціальні наслідки. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити шляхи вдоскона-

лення системи державного регулювання 
зайнятості населення. 

ІІІ. Результати 
Проблеми зайнятості населення завжди 

були в центрі уваги української науки, су-
часних учених-економістів і управлінців. Ва-
гомий внесок у розвиток управлінської науки 
про зайнятість населення, трудовий потен-
ціал, ринок праці зробили С.І. Бандур, 
Д.П. Богиня, Н.П. Борецька, В.С. Васильченко, 
Г.К. Губерна, М.В. Данюк, В.В. Дорофієнко, 
Ф.Д. Заставний, К.В. Зайцева, О.Ф. Новікова, 
В.П. Оніщенко, І.Л. Петрова, В.М. Петюх, 
С.І. Пирожков, Н.Л. Юрлова та ін. 

Основними напрямами державного регу-
лювання ринку праці є програми щодо сти-
мулювання зростання зайнятості та збіль-
шення кількості робочих місць у державно-
му секторі, програми, спрямовані на підго-
товку й перепідготовку робочої сили, і про-
грами сприяння найманню робочої сили. 
Крім того, уряд приймає програми із соціа-
льного страхування безробіття, тобто виді-
ляє кошти на фінансову допомогу безробіт-
ним. Перелічені напрями не вичерпують усіх 
заходів впливу держави на ринок праці. По-
ряд з ними існує комплекс заходів непрямо-
го регулювання робочої сили: податкова, 
грошово-кредитна й амортизаційна політика 
уряду. Значний вплив на ринок праці справ-
ляє і законодавство (про соціальне забез-
печення, трудові відносини, рівні цивільні 
права тощо). Заходи непрямого регулюван-
ня ринку робочої сили водночас є і захода-
ми загальноекономічного регулювання та 
впливають на кон’юнктуру в країні. Пробле-
ми регулювання ринку праці – похідні від 
загального економічного курсу й окремих 
його складових (податкової, інвестиційної, 
кредитно-фінансової політики тощо). Мета-
морфози на ринку праці справляють вели-
чезний зворотний вплив на стан економіки в 

цілому (насамперед, за рахунок стимулю-
вання споживання й виробництва). 

Оскільки за відсутності необхідного рівня 
мобільності трудових ресурсів єдиний націо-
нальний ринок праці існує на цьому етапі 
економічного розвитку України багато в чому 
умовно, а державним органам влади чинне 
законодавство доручає лише розробку кон-
цепції й основних напрямів державної полі-
тики у сфері зайнятості, особливої актуаль-
ності проблема формування політики зайня-
тості набуває на регіональному рівні. Саме в 
регіонах зазнають серйозних змін структура 
економіки й система зайнятості, а безробіття 
дедалі більше виступає як чинник соціально-
го ризику; саме в регіонах особливо велика 
потреба в розробці й реалізації цієї політики 
як практичного інструмента регулювання 
сфери трудових відносин. 

У нинішніх умовах перед Україною пос-
тає завдання розробки нової політики за-
йнятості, що відповідає умовам ринкової 
економіки. Без цього не можна забезпечити 
соціальну стабільність, зберегти й розвину-
ти людські ресурси. Особливої значущості 
набувають такі конкретні проблеми, як вибір 
засобів і механізмів регулювання зайнятос-
ті, співвідношення державної й приватної 
ініціатив, централізація і децентралізація в 
цій галузі, необхідність вироблення загаль-
ної концепції політики зайнятості. Створення 
моделей реформування ринку праці ґрунту-
ється на запозиченнях варіантів вирішення 
цих проблем у розвинутих країнах з ураху-
ванням української специфіки життя. На 
сьогодні відсутні загальні рецепти постійно 
діючих засобів політики зайнятості. Вона 
модифікується зі зміною ситуації в економіці 
й на ринку праці. 

Можливі декілька варіантів моделей по-
літики у сфері реформування ринку праці. 
Так, перший варіант характеризується висо-
ким рівнем державних гарантій у сфері за-
йнятості й мінімальних доходів, що перед-
бачає відносно високий рівень соціальних 
податків, централізовану систему навчання 
та перенавчання робочої сили, державну 
мережу з працевлаштування, практику ре-
гулювання зайнятості й доходів між робото-
давцями та профспілками. Втручання дер-
жави набуває розгалуженого й постійного 
характеру, розширюється інструментарій 
державного регулювання, зміцнюється фі-
нансова база шляхом формування спеціа-
льних фондів, зростає роль місцевих орга-
нів влади в регулюванні зайнятості. Усі за-
ходи мають характер пасивного регулюван-
ня: сформований рівень зайнятості розгля-
дається як даний, зусилля спрямовуються 
переважно на вирішення проблем “зайвої” 
робочої сили. Другий варіант характеризу-
ється активним регулюванням зайнятості. 
Він позитивно впливає на наявний рівень 
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зайнятості шляхом створення необхідних 
умов для збільшення кількості робочих 
місць за рахунок підвищення кваліфікації й 
мобільності робочої сили, здатності самих 
працівників забезпечити необхідний рівень 
соціального захисту, розвитку підприємни-
цької й інноваційної діяльності, розвитку 
широкої мережі приватних бюро з працев-
лаштування. Обидва варіанти орієнтовані 
на присутність патронажного комплексу за-
ходів, а саме: гнучкої системи податкових 
пільг, розгалуженої системи державних суб-
сидій і кредитів та сприяння розвитку мало-
го бізнесу [2]. 

Проблему безробіття не можна вирішу-
вати ізольовано. Вона становить частину 
загальної проблеми активізації й розвитку 
людських ресурсів, підвищення їх продукти-
вної сили. Більш продуктивна економіка під-
вищує попит на робочу силу, оскільки при 
цьому збільшується виробництво, знижуєть-
ся вартість продукції та створюються умови 
для розширення збуту. Цей постулат підт-
верджується фактами реального життя. При 
середньорічному підвищенні продуктивності 
праці в розвинутих країнах на 0,5% зайня-
тість зростала на 0,2%, при зниженні проду-
ктивності на 0,5% спостерігається негатив-
ний ефект зменшення зайнятості на 0,4%. 

У політиці зайнятості, здійснюваній уря-
дом України, поки що переважають заходи 
пасивного характеру. Вона йде за подіями 
замість того, щоб випереджати їх. Держава 
покликана відігравати більшу роль як каталі-
затор співробітництва та взаємодії робото-
давців, профспілок, місцевих органів влади в 
забезпеченні максимальної й ефективної 
зайнятості. Політика зайнятості не може сто-
яти осторонь, вона повинна бути тісно 
ув’язана з антикризовою програмою, зі струк-
турною перебудовою, з перетворенням 
форм власності й загальною стратегією роз-
витку людських ресурсів. Регуляторна роль 
держави має полягати в постійній підтримці 
збалансованості економічних пріоритетів і 
пріоритетів зайнятості в програмах економіч-
них перетворень. Створення й реалізація 
державних програм як інструмента держав-
ного регулювання та методу проведення ре-
гіональної політики, освоєння механізмом 
науково-технічного й соціально-економічного 
прогресу у вигляді діяльності громадських 
інноваційних фондів дасть змогу виробити та 
реалізувати радикальні вирішення найваж-
ливіших суспільних проблем [1]. 

Діючі й розроблювальні державні про-
грами мають, як правило, регіональний ас-
пект, але в регіональних програмах зайня-
тості населення навіть не згадуються дер-
жавні та інші регіональні програми, не гово-
рячи вже про відображення показників руху 
робочих місць. Очевидно, було б доцільніше 
розробляти державні й регіональні програ-

ми сприяння зайнятості з урахуванням па-
раметрів найважливіших галузевих, міжга-
лузевих, регіональних і міжрегіональних 
програм, забезпечуючи при цьому 
ув’язування показників руху робочих місць і 
робочої сили. Проведення активної політики 
має стати прерогативою держави та її регі-
онів, а не тільки служби зайнятості, оскільки 
вона вимагає значних витрат на створення 
робочих місць, організацію інститутів підго-
товки та перепідготовки не тільки безробіт-
них, а й усього економічно активного насе-
лення. Суб’єктом впливу спеціальних дер-
жавних програм зайнятості населення має 
бути як ринок праці України в цілому, регіо-
нальний, галузевий, професійний, так і ри-
нок праці окремих соціально-демографічний 
груп населення (ринок праці інвалідів, мо-
лоді, осіб передпенсійного віку тощо). 

Сьогодні структура органів влади й 
управління, що забезпечують державну під-
тримку зайнятості населення, неоднакова. У 
системі виконавчої влади такими питаннями 
займається багато органів з різним стату-
сом, функціями, повноваженнями та відпо-
відальністю. Часто ці органи формально 
представляють різні напрями соціально-
економічної діяльності (а саме: міністерства, 
комітети, управління, відділи тощо). Це при-
зводить до невизначеності на місцях стату-
су замовника/виконавця регіональних про-
грам, а також негативно впливає на можли-
вості взаємодії соціальних партнерів. Обла-
сні, міські, районні програми сьогодні прий-
маються відповідними державними адмініс-
траціями за поданням територіальних 
управлінь праці і центрів зайнятості та не 
виносяться на широке обговорення й за-
твердження місцевих рад, які мають бути 
замовниками таких програм. Виконання ви-
моги ст. 14 Закону України “Про зайнятість 
населення” дасть змогу вдосконалити сис-
тему програмно-цільових методів регулю-
вання зайнятості населення в регіонах, ос-
новним принципом якої має стати розмежу-
вання функцій замовника й виконавця регі-
ональних програм зайнятості, а також кар-
динально змінити ставлення до регулюван-
ня ринку праці як складової ринкових відно-
син, показники сумарної зайнятості й допус-
тимого рівня безробіття ввести до базових 
параметрів макроекономічного регулювання 
та на практиці оптимізувати параметри за-
йнятості шляхом пов’язання їх із заходами 
держави в зовнішньоекономічній, інвести-
ційній, митній, податковій та інших сферах. 

Скорочення молодіжного безробіття пот-
ребує розробки програм професійної орієн-
тації на ринку праці, професійної підготовки 
кадрів відповідно до потреб ринкової еко-
номіки, субсидування внутрішньофірмової 
підготовки молодих кадрів. Доцільне прийн-
яття спеціальних програм з усунення за-
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стійного безробіття у зв’язку зі зростанням 
середньої тривалості безробіття. Нових ін-
струментів державного регулювання зайня-
тості молодих фахівців поки немає. У подіб-
них умовах видається необхідною реаліза-
ція комплексу заходів для створення систе-
ми сприяння працевлаштуванню й перепід-
готовці незайнятих випускників закладів 
професійної освіти у формі міжвідомчої ці-
льової програми. 

Міністерству освіти і науки України про-
понується здійснити в межах рекомендова-
ної міжвідомчої програми населення ком-
плекс заходів, спрямованих на сприяння 
зайнятості випускників, а саме: здійснювати 
координацію й узгодження обсягів і профілів 
підготовки фахівців у закладах вищої, сере-
дньої та початкової професійної освіти від-
повідно до встановленого порядку; підготу-
вати рекомендації регіональним органам 
управління освітою “Про навчання учнів за-
гальноосвітніх закладів правових і економі-
чних основ зайнятості населення й підприє-
мництва”; організувати обмін досвідом щодо 
сприяння працевлаштуванню випускників 
ВНЗ на нараді голів рад ректорів ВНЗ і під-
готувати рекомендації; координувати розро-
бку й реалізацію територіальних програм 
розвитку середньої професійної освіти дер-
жавних службовців; підготувати рекоменда-
ції щодо розвитку роботи у сфері підвищен-
ня кваліфікації й перепідготовки керівників, 
педагогів і методичних працівників серед-
ньої професійної освіти; розробити освітню 
програму дисципліни “Навички пошуку ро-
боти”; підготувати пропозиції до проекту по-
ложення про організацію підготовки, підви-
щення кваліфікації та перепідготовки без-
робітних громадян і незайнятого населення; 
підготувати пропозиції щодо розвитку дер-
жавної системи професійної орієнтації й 
психологічної підтримки населення; ввести 
в навчальні плани закладів початкової про-
фесійної освіти курси “Вступ у ринкову еко-
номіку”, “Навички пошуку роботи”; організу-
вати поширення модульної системи на-
вчання в закладах професійної освіти; орга-
нізувати проведення в освітніх закладах ро-
боти з професійної орієнтації учнів і випуск-
ників загальноосвітніх шкіл; розробити про-
ект міжвідомчої програми сприяння працев-
лаштуванню й адаптації до ринку праці ви-
пускників закладів професійної освіти; підго-
тувати разом з відповідними підрозділами 
Міністерства праці і соціальної політики 
пропозиції щодо розробки нормативної бази 
правового, соціального й економічного за-
хисту випускників закладів професійної 
освіти. 

З метою адаптації молоді на сучасному 
ринку праці, набуття нею трудових навичок і 
досвіду роботи в регіонах пропонується ро-
зробляти комплексні програми “Підвищення 

конкурентоспроможності молоді регіону (мі-
ста, району, області)”. Така програма дасть 
змогу більш повно використовувати потен-
ціал молоді, зміцнювати та розвивати не 
тільки особистісну орієнтацію молодих лю-
дей, а й створювати нове обличчя регіону. 
Програма повинна розроблятися на основі 
цілеспрямованого комплексного регулюван-
ня молодіжних проблем, ґрунтуватися на 
реальних умовах регіону, враховувати ста-
новище молоді регіону, а також спиратися 
на аналіз її проблем, результати соціологіч-
них досліджень і передбачати заходи щодо 
підтримки молоді. Пропонується визначити 
такі цілі програми “Підвищення конкуренто-
спроможності молоді регіону (міста, району, 
області)”: створення умов для підвищення 
конкурентоспроможності молоді на ринку 
праці й адаптації в умовах нових економіч-
них відносин; розробка заходів, спрямова-
них на підтримку молоді та пом’якшення 
наслідків структурної перебудови економіки; 
розширення сфери діяльності різних катего-
рій молоді. Як основні завдання програми 
пропонуються: соціальна й психологічна 
підтримка молоді; розробка нових техноло-
гій соціальної підтримки молоді в процесі 
реформування економіки регіону; забезпе-
чення соціального захисту молоді, у тому 
числі у сфері зайнятості; підтримка молоді, 
що вимагає особливого соціального захис-
ту; підтримка підприємницької ініціативи. 
Розробка та реалізація програми мають 
ґрунтуватися на таких основних принципах, 
як: правова обґрунтованість розроблюваних 
заходів; безкоштовний характер послуг, на-
даних молодим людям; диференційований 
підхід до реалізації політики у сфері зайня-
тості молоді з урахуванням специфіки її 
проблем; публічний характер програми для 
всіх її учасників. При загальних рівних пра-
вах соціальних груп молоді, розробляючи та 
реалізовуючи програми, доцільно визначати 
категорії молоді, що потребують підвищеної 
уваги, а саме: таких, що вимагають особли-
вого соціального захисту, з багатодітних і 
неповних сімей, що проживають у сільських 
районах, підлітків, що перебувають на облі-
ку в інспекціях і комісіях зі справ неповнолі-
тніх і наркологічних клініках. Ця програма 
дасть змогу поліпшити шанси молодих лю-
дей, здійснити масове залучення молоді у 
сферу підприємництва. Це значною мірою 
буде сприяти розвитку регіональної політи-
ки, що, у свою чергу, створить сприятливе 
середовище для розвитку малого бізнесу й 
збільшення зайнятості молоді. 

З метою забезпечення сталого розвитку 
кадрового потенціалу та підвищення якості 
робочої сили пропонується розробити міжві-
домчу програму сприяння розвитку персоналу 
на виробництві, основними завданнями якої 
було б створення нормативно-правової бази; 
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науково-методичне, організаційне й інформа-
ційне забезпечення розвитку персоналу на 
виробництві; створення системи перенавчан-
ня, підвищення кваліфікації і професійної пе-
репідготовки зайнятих, відновлення; зміцнен-
ня та розвиток внутрішньофірмової системи 
навчання персоналу; впровадження сертифі-
кації персоналу на підприємствах; розробка й 
реалізація механізмів фінансування та стиму-
лювання діяльності підприємств щодо розвит-
ку персоналу. 

Різних програм останнім часом у країні 
розроблялося чимало. Щоб запропоновані 
програми не повторили їхню долю, необхід-
ні чіткі механізми її реалізації, що включа-
ють взаємодію громадських об’єднань, підп-
риємців і держави. У програмах слід було б 
задати джерела економічних ресурсів, пот-
рібних для підвищення рівня і якості життя. 
Основним ресурсом є кошти суб’єктів гос-
подарювання, отримані за рахунок економі-
чного зростання. Необхідний соціально орі-
єнтований державний бюджет, що забезпе-
чує достатні розміри консолідованих витрат 
на соціальний розвиток. Треба, щоб увесь 
блок витрат на соціальні потреби виявився 
захищеним. Бюджетне й податкове законо-
давство має гарантувати фінансову достат-
ність соціальних витрат у місцевих бюдже-
тах. Потрібно також ефективно задіяти різні 
позабюджетні фонди, забезпечивши цільове 
використання на соціальні цілі, особливо в 
регіонах. Джерелом додаткових ресурсів 
можуть стати приватні позабюджетні соціа-
льні фонди під гарантії держави. Мова йде 
про необхідність політичного управління 
створенням рівних умов для суб’єктів соціа-
льної взаємодії чи партнерства. Необхідно 
створити реальні умови рівноправності сто-
рін у взаємодії роботодавців і працівників (їх 
представницьких органів), що на практиці 
реалізації законодавства щодо вирішення 
колективних трудових суперечок не будуть 
відрізнятися від офіційно проголошених 
принципів соціального партнерства. 

У Державній програмі зайнятості насе-
лення необхідно передбачити розробку 
окремого розділу з професійної орієнтації 
населення, в якому мають знайти відобра-
ження стратегічні заходи з профорієнтації, 
передбачені Концепцією державної системи 
професійної орієнтації населення. У довго-
строковій програмі зайнятості слід передба-
чити заходи щодо формування правових, 
соціально-економічних, інформаційно-мето-
дичних, матеріально-технічних і фінансових 
засад розвитку системи профорієнтації (ор-
ганізації науково-методичного та норматив-
ного забезпечення її функціонування). При 
підготовці розділу з профорієнтації насе-
лення, річних програм зайнятості доцільно 
дотримуватися єдиного методологічного 
підходу, що передбачає: проведення єдиної 

політики цільового спрямування щодо зміс-
ту запропонованих заходів з профорієнтації; 
забезпечення єдиної схеми розробки й уз-
годження заходів за термінами, інформа-
ційної бази; співвідношення та спадкоєм-
ність розрахунків основних показників 
профорієнтаційної роботи з населенням. У 
програмах зайнятості державного, територі-
ального та базового рівнів заходи з проф-
орієнтації мають бути адресними щодо тер-
мінів виконання й виконавців і забезпечени-
ми необхідними матеріальними, трудовими 
та фінансовими ресурсами. У розділі про-
грами зайнятості з професійної орієнтації 
населення заходи з профорієнтації можуть 
бути згруповані таким чином: з управління й 
координації профорієнтаційної роботи, удо-
сконалення організаційної структури систе-
ми профорієнтації населення; з професійної 
інформації, консультації (індивідуальної та 
групової), відбору й адаптації стосовно мо-
лоді, яка навчається, незайнятого та зайня-
того населення, осіб з обмеженою працез-
датністю; щодо формування науково-
методичного, довідково-інформаційного та 
програмного забезпечення профорієнтації 
населення; з кадрового забезпечення дія-
льності профорієнтаційних підрозділів; з 
матеріально-технічного забезпечення робо-
ти з профорієнтації населення. 

Державній службі зайнятості доцільно за-
безпечити вдосконалення форм і методів 
професійного навчання безробітних та інших 
категорій незайнятого населення. З цією ме-
тою слід максимально використати наявні 
знання та практичний досвід роботи грома-
дян, забезпечити індивідуалізацію навчаль-
ного процесу за рахунок запровадження мо-
дульного навчання. Вирішенню цих завдань 
сприятиме розробка методичних рекоменда-
цій з підвищення ефективності професійного 
навчання незайнятого населення, у тому чи-
слі за модульною системою. 

Загострення ситуації на ринку праці, зро-
стання рівня безробіття, зокрема серед мо-
лоді, зумовлює необхідність удосконалення 
системи залучення випускників вищих і 
професійно-технічних закладів освіти до 
роботи на підприємствах і в організаціях, 
для чого необхідно: доопрацювати норма-
тивно-правове підґрунтя, яке чітко визнача-
ло б права, взаємні обов’язки випускників, 
керівників закладів освіти та замовників ка-
дрів за державним, регіональним і галузе-
вим замовленням; підготувати механізм 
формування державного замовлення на 
підготовку кадрів, який унеможливив би під-
готовку в закладах освіти майбутніх безро-
бітних за рахунок державних коштів. Держа-
вне замовлення на підготовку кадрів з конк-
ретної професії (спеціальності) закладам 
освіти різних форм власності має надавати-
ся лише за умови попиту національного або 
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регіонального ринку праці на цю професію 
(спеціальність). Рішення про виділення кош-
тів вищим або професійно-технічним закла-
дам освіти під державне замовлення на під-
готовку чи перепідготовку робітників і спеці-
алістів з різним рівнем кваліфікації доцільно 
приймати лише після експертизи Держав-
ним центром зайнятості Міністерства праці 
та соціальної політики України або за його 
дорученням територіальними центрами за-
йнятості на місцях відповідно до планів 
приймання, випуску учнів і студентів за 
професіями та спеціальностями у профе-
сійно-технічних і вищих закладах освіти, по-
питу на ринку праці у працівниках за відпо-
відними професіями й спеціальностями [3]. 

У період фінансової кризи, низького жит-
тєвого рівня й платоспроможного попиту 
населення актуального значення набуває 
підготовка пропозицій відповідно до чинного 
законодавства щодо пільгового оподатку-
вання діяльності вищих і професійно-тех-
нічних закладів освіти. З метою підвищення 
ефективності професійного навчання моло-
ді, зайнятого та незайнятого населення до-
цільно внести зміни до Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про перелік послуг з ви-
щої, середньої, професійно-технічної та по-
чаткової освіти, операції з надання яких зві-
льняються від оподаткування податком на 
додану вартість”. У зазначеному переліку 
треба передбачити, що від оподаткування 
податком на додану вартість повинні звіль-
нятися послуги закладів освіти щодо пере-
підготовки та підвищення кваліфікації гро-
мадян з робітничих професій, підвищення 
кваліфікації спеціалістів відповідно до попи-
ту національного ринку праці. Водночас за-
клади освіти, що проводять підготовку, пе-
репідготовку й підвищення кваліфікації робі-
тників і спеціалістів, не враховуючи потреб 
ринку праці, та сприяють таким чином збі-
льшенню чисельності безробіття серед ви-
пускників закладів освіти, не повинні звіль-
нятись від оподаткування податком на до-
дану вартість. 

Збереженню й розвитку трудового потен-
ціалу сприятиме встановлення моніторингу 
за станом використання кваліфікованої ро-
бочої сили в галузях економіки. У цих умовах 
доцільне відновлення періодичної (раз на 
п’ять років) статистичної звітності про чисе-
льність і склад кваліфікованих працівників, 
молодших спеціалістів, спеціалістів, бакала-
врів, магістрів з метою вдосконалення про-
фесійної підготовки фахівців та їх викорис-
тання в галузях народного господарства. 

Підвищення якості трудового потенціалу 
має забезпечити запровадження до держа-
вних і регіональних програм розвитку мало-
го бізнесу заходів щодо фінансової підтрим-
ки підприємців, які пройшли професійну під-
готовку, перепідготовку та підвищення ква-

ліфікації для підприємницької діяльності. 
Підготовка різних категорій населення для 
підприємницької діяльності має стати пріо-
ритетним напрямом роботи закладів освіти 
й державної служби зайнятості. Це, зокре-
ма, передбачає розширення мережі бізнес-
інкубаторів, бізнес-центрів, консультаційних 
та інформаційних систем. Такі бізнес-
інкубатори доцільно створити в усіх облас-
тях держави. Зарубіжний досвід доводить їх 
високу ефективність. 

На сучасному етапі розвитку економіки 
необхідна рівновага на ринку праці як еле-
мент ефективної зайнятості, яка повинна 
досягатися шляхом збереження наявних 
робочих місць, що передбачає їх якісний 
розвиток. Це справедливо для України в 
цілому, а в регіонах та великих містах за-
вдяки дії соціально-демографічного чинника 
формування ринку робочої сили може про-
ходити по-різному. 

Доцільно, щоб у розробці та впрова-
дженні системи регулювання зайнятості, 
крім Державної служби зайнятості, Міністер-
ства праці і соціальної політики, Міністерст-
ва економіки, Міністерства науки і освіти, 
міграційної служби взаємодіяли на всіх рів-
нях управління й інші органи виконавчої 
влади (Міноборони, МВС, Держкомітет по 
підтримці і розвитку малого підприємництва 
тощо). Подібна взаємодія може бути забез-
печена шляхом створення Міжвідомчої ко-
місії при уряді України з питань розробки й 
реалізації державної політики зайнятості. 
Аналогічні міжвідомчі комісії доцільно ство-
рити й на регіональному рівні при органах 
виконавчої влади. Таке представництво 
дасть змогу координувати зусилля різних 
відомств з вирішення соціально-
економічних завдань, поєднуючи їх обмеже-
ні фінансові ресурси. 

IV. Висновки 
На основі проведеного аналізу динаміки, 

структури та причин зростання безробіття 
на державному й регіональному рівнях про-
понуються напрями його скорочення та до-
сягнення ефективної зайнятості. Основним 
з них є подолання структурної кризи й стру-
ктурна перебудова економіки. Досягненню 
цих цілей повинні слугувати розширення 
інвестицій, розвиток конкуренції, залучення 
вітчизняного й іноземного капіталу в націо-
нальну економіку. Визначається, що про-
блему безробіття неможливо вирішувати 
тільки через політику регулювання ринку 
праці. Основний інструмент – розвиток еко-
номіки і здійснення економічних реформ, 
оскільки сучасна фінансово-кредитна й по-
даткова політика в галузі підприємництва 
має не стимулювальний, а протилежний 
характер. 

Оптимальний варіант політики зайнятості 
для України – активний. Саме такий підхід, 
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що передбачає активні дії на ринку праці, 
підвищення якості робочої сили для наступ-
ного працевлаштування безробітних, які 
шукають роботу, може забезпечити макси-
мально можливу зайнятість населення, ви-
робництво конкурентоспроможної продукції. 
Обґрунтовано найважливіші напрями актив-
ної державної політики зайнятості: розробка 
й реалізація загальнонаціональних програм; 
розвиток малого підприємництва, у тому 
числі серед безробітних громадян шляхом 
їх професійного відбору та навчання основ 
підприємницької діяльності; стимулювання 
підприємців, що зберігають і створюють нові 
робочі місця в перспективних галузях і сфе-
рах діяльності (житлове будівництво, сфера 
послуг тощо) наданням податкових, кредит-
них пільг і державних замовлень; організа-
ція громадських робіт, насамперед, для 
спорудження об’єктів інфраструктури тощо. 

Вирішення проблеми безробіття шляхом 
створення робочих місць не підкріплено діє-
вим механізмом. Розробка схеми перспек-
тивного їх створення й збереження за галу-
зями економіки та підприємствами має ста-
ти головним орієнтиром у розвитку ринку 
праці, дієвим інструментом регулювання 
попиту на робочу силу, а також системи під-
готовки та перепідготовки незайнятого на-
селення. Значної уваги потребує стан вико-
нання завдань, пов’язаних зі створенням 
нових робочих місць і їх укомплектуванням 
за професіями та спеціальностями. При 
цьому наголос має робитися на відповідно-
сті кількості створених нових робочих місць 
кількості фактично вивільнених працівників 
з галузей економіки через зміни в організації 
виробництва і праці. Для моніторингу й ре-
гулювання процесів формування потенціалу 
ефективних робочих місць у галузевому й 
регіональному розрізі доцільно запровадити 
державну систему статистичної звітності, 
що відображала б фактичний стан і динамі-

ку відтворення робочих місць, а також вико-
ристання робочої сили на підприємствах 
різних форм власності. 

Надано методичні та практичні рекомен-
дації щодо розробки конкретних запропоно-
ваних комплексних програм, а саме: “Між-
відомчої цільової програми системи сприян-
ня працевлаштуванню й перепідготовці не-
зайнятих випускників закладів професійної 
освіти”, “Підвищення конкурентоспроможно-
сті молоді регіону (міста, району, області)”, 
“Міжвідомчої програми сприяння розвитку 
персоналу на підприємстві”, а також пропо-
зиції до Концепції розвитку трудового поте-
нціалу України, Програми структурної пере-
будови економіки України та окремих зако-
нодавчих актів. 

Сформульовано основні цілі та конкретні 
короткострокові й довгострокові завдання 
Державної програми підвищення рівня та 
якості життя як у цілому, так і для окремих 
виконавців цієї програми. Надано пропозиції 
щодо розвитку профорієнтаційної роботи, 
конкретні рекомендації стосовно розробки 
Державної та річних регіональних програм 
зайнятості населення. 
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