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ВСТУП
Проблема нормативно-правового регулю-

вання зайнятості населення завжди стояла в
ряду тих, які в будь-якій країні належать до
вузлових та вагомих. Можна стверджувати, що
для сучасної України процес нормативно-пра-
вового регулювання зайнятості населення є
однією з суттєвих складових соціально-еконо-
мічного розвитку, особливо в контексті того
негативного процесу, що відбувається на рин-
ку праці, принаймні, в останнє десятиліття.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Об'єктивною передумовою процесу регу-
лювання зайнятості населення є вдосконален-
ня методів регулювання зайнятості та ринку
праці: законодавчих, економічних, організацій-
них, адміністративних, ідеологічних. Удоскона-
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лення нормативно-правового середовища є ос-
новою будь-яких процесів регулювання у су-
спільстві. Свій внесок у дослідження цього пи-
тання зробили такі відомі вітчизняні вчені, як
Ачкасов А.Н., Богиня Д.П., Бандур С.І., Бон-
дар І.К., Васильченко В.С., Гармідер Л.Д., Ге-
расимчук В.І., Гнибіденко І.Ф., Гриненко А.М,
Грішнова О.А., Долішній М.І., Доронгунцов
С.І., Заглинський А.О., Згат-Лозинська Л.О.,
Злупко С.М., Зоіде В.Г., Кравченко І.С., Крас-
нов Ю.М., Лібанова Е.М., Лісогор Л.С., Мар-
шавін Ю.М., Мелехов А.А., Мельник С.В., Мо-
мотюк Л.Є., Мортіков В.В. Онищенко В.Ф.,
Онікієнко В.В., Петрова І.Л., Петюх В.М., Сав-
ченко В.А., Слівінська Н.М., Соколенко Н.А.,
Трубич С.Ю., Хромов М.І.

У наукових працях цих авторів не завжди
ефективність рішень грунтується на комплек-
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сному врахуванні особливостей ринку праці та
не повною мірою враховано специфіку змін на
ринку праці, недостатньо уваги приділено про-
блемі обгрунтованості прогнозних даних та
оцінювання ефективності заходів у сфері регу-
лювання зайнятості населення. Зокрема глиб-
шого дослідження потребують проблеми роз-
витку ринку праці на державному нормативно-
правовому рівні регулювання, визначення
ефективності цього процесу на основі удоско-
налення заходів політики зайнятості населен-
ня. Тому, удосконалення нормативно-правової
бази з питань регулювання зайнятості населен-
ня у контексті розвитку соціально-економічних
відносин на ринку праці, дозволить уникнути
зайвої соціальної напруженості у суспільстві
шляхом постійного перегляду і уточнення. Це
і обумовило вибір теми дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є поглиблення норма-

тивно-правового забезпечення процесу регу-
лювання зайнятості населення. Об'єктом до-
слідження є соціально-економічні процеси за-
безпечення продуктивної зайнятості населен-
ня в умовах ринкової економіки. Предметом
дослідження є теоретичні, методичні та прак-
тичні аспекти нормативно-правового забезпе-
чення процесу регулювання зайнятості насе-
лення. У роботі використано системний підхід
для виявлення особливостей нормативно-пра-
вового забезпечення регулювання зайнятості
населення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сутність регулювання у сфері зайнятості
базується на системі пропозицій, які дозволя-
ють забезпечити баланс на ринку праці [6, с. 7].
На думку Лібанової Е.М., "… поширення не-
формальної зайнятості спричинило недіє-
здатність законодавства щодо забезпечення
ефективного соціального захисту працівників
[2, с. 4]". Гриненко А.М. наголошує на тому, що
"… необхідно також створити нові механізми
активізації соціальної політики в галузі заро-
бітної плати й доходів населення, спрямовані
на створення економіки ефективного попиту,
підвищення ролі людського фактору [1, с. 175]".
Момотюк Л.Є. вважає що, "… має бути законо-
давчо зафіксована сукупність соціальних благ,
які держава зобов'язується зробити доступни-
ми для своїх громадян (у тому числі соціальні
послуги; пільги; доходи громадян, отримані з
бюджету в грошовій або натуральній формі,
природа яких відмінна від зарплати, ренти, ди-

відендів і підприємницького доходу — субсидії
тощо) [4, с. 85].

Ми розділяємо думки М. Маршавіна [3, с.
19] та І.Л. Петрової [5, с. 20] про те, що особ-
ливе значення у механізмі регулювання зайня-
тості населення належить саме законодавчим
методам регулювання. Це спонукало нас дослі-
дити нормативно-правове забезпечення сфери
зайнятості.

У липні 2012 року Верховна Рада України
проголосувала за нову редакцію Закону Украї-
ни "Про зайнятість населення", який набрав
законної чинності з 1 січня 2013 року. Даний
документ, на думку законотворців, має зміни-
ти ситуацію на ринку праці України на краще,
а також стимулюватиме деякі найвагоміші про-
цеси у сфері зайнятості населення:

— пільги для працедавців та неконкурент-
них категорій працівників;

— безоплатне навчання та перекваліфікація
безробітних;

— поліпшення інвестиційного клімату у ре-
гіонах (особливо на сільських територіях) та
підвищення підприємницької активності тощо.

Нас зацікавили питання: чи спрацюють за-
конодавчі зміни в умовах сьогоденних украї-
нських реалій та чи буде ефективною "бороть-
ба з безробіттям"? Розглянемо позитивні та не-
гативні законодавчі "ноу-хау":

1. Попередній закон передбачав отримання
статусу безробітного на 8 день після реєстрації
у центрі зайнятості, а новий — з моменту звер-
нення. Щодо максимального розміру виплат по
безробіттю, то сьогодні він обмежується вели-
чиною 4-ох прожиткових мінімумів (з 1.12.13 р.
— 4872 грн.), а попередня редакція передбача-
ла встановлення величини допомого за шкалою
трудового стажу, але не більше ніж середня
заробітна плата спеціаліста у галузі.

Ми переконані, що зазначені зміни несуть
зайве податкове навантаження для платників
податку та не гарантують 100% підвищення ви-
плати (певні частка безробітних отримувати-
муть меншу величину виплат і це стосується
безробітних тих галузей, де середня заробітна
плата є достатньо високою, тобто вищою за чо-
тири прожиткові мінімуми).

2. Попереднім законом кадровим агенціям
не заборонялося отримувати свої комісію та
винагороду за надання послуг з працевлашту-
вання саме з претендентів на робоче місце. Сьо-
годні ж увесь фінансовий тягар лягає на робо-
тодавців, які дають замовлення на кадри. Вар-
тість послуг кадрових агенцій з працевлашту-
вання становить одноразово 30—50% або 10%
протягом трьох місяців від очікуваного заро-
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бітку претендента. Крім того, посередники з
працевлаштування за кордоном мають мати
обов'язково відповідну ліцензію.

Дане нововведення має суто декларативний
характер, оскільки більшість кадрових агенцій
зможуть отримувати свою винагороду та ко-
місійні не за конкретне працевлаштування, а за
надання інформаційних послуг щодо вакантних
місць, які не забороняються новою редакцією,
з пошукача роботи та додатково — і з робото-
давця. Крім того, якість наданих інформацій-
них послуг кадрових агенцій буде малоефек-
тивною для пошукача роботи та до того ж
оскаржити їх неякісність він не буде мати змо-
ги (не залежно від якості отриманої інформації
— оплату маєш здійснити). Подібні зміни, у
першу чергу, будуть мати негативні наслідки
для претендентів на робочі професії та не спри-
ятимуть удосконаленню механізму захисту по-
шукачів роботи від неякісної роботи кадрових
агенцій, для яких працевлаштування є "про-
стою комерцією".

Але варто зазначити і позитивний момент
даного нововведення: по-перше — кожен ро-
ботодавець зацікавлений у мінімізації витрат на
підбір персоналу, а збільшення цих витрат на
величину оплати послуг кадрових агенцій зму-
сить його ретельніше підійти до визначення
необхідності у новому працівникові та деталі-
зувати список вимог до потенційного претен-
дента; по-друге — ті кадрові агентства, робота
яких спрямована на надання непрофесійних
послуг низької якості (наприклад: масові по-
слуги суто інформаційного характеру), зму-
шені будуть переглянути свої принципи робо-
ти або припинити свою діяльність взагалі.

3. Для привабливості працевлаштування мо-
лодих кадрів на підприємства, що розташовані
у сільській місцевості, новим законом передба-
чено ряд нововведень: по-перше — якщо моло-
да людина погоджується на роботу за контрак-
том терміном не менше 3 років, то держава га-
рантує надання пільгового житла на період
роботи, а якщо період роботи становитиме по-
над 10 років, то надане житло буде передане у
його власність; по-друге — гарантується разо-
ва виплата за рахунок бюджетних коштів у сумі
10 мінімальних заробітних плат (з 1.12.13 р. —
12180 грн.).

Зазначене вище має стимулювати молодих
кадрів до роботи у сільській місцевості. Але у
законі не конкретизується, що слід вважати
"пільговим житлом" — це може бути як приват-
ний будок, так і кімната у комунальній квартирі.
До того ж навряд чи надане житло та кошти
зацікавлять молоду людину, яка проживає у

місті. Скоріше за усе, цим нововведенням ско-
ристаються випускники навчальних закладів,
які до навчання проживали у селі.

Крім того, у законі не конкретизується хто
з "молодих кадрів" мають право на вищезазна-
чені пільги — усі чи "молоді кадри" затвердже-
ного списку професій. Особливої уваги заслу-
говує ще й таке — звідки візьметься це "пільго-
ве житло", кому воно буде належати та як буде
вирішуватися його утворення з фінансової точ-
ки зору. Для отримання відповідей на ці запи-
тання необхідно, щоб на рівні держави була
розроблена та реалізована спеціальна програ-
ма підтримки вищезазначеного нововведення
закону з детально прописаним механізмом її
реалізації та відповідним гарантованим фінан-
суванням.

4. Новим законом передбачено, що випуск-
ники професійно-технічних та вищих навчаль-
них закладів, які здобули професію за освітньо-
кваліфікаційними рівнями від "кваліфікований
робочий" до "спеціаліста" та продовжують на-
вчатися на наступному освітньому рівні, мають
право проходити стажування у відповідності до
своєї спеціальності на підприємствах у вільний
від навчання час. Термін стажування може ста-
новити не менше 6 місяців, а також може бути
записаним у трудову книжку.

Дана норма має багато неоднозначностей:
по-перше — вона дозволяє роботодавцям ле-
гально використовувати майже безоплатну
працю молодого спеціаліста під прикриттям
стажування; по-друге — запис у трудовій
книжці не гарантує врахування зазначеного
терміну до страхового стажу; по-третє — заз-
начений запис у трудовій книжці не засвідчує
про здобуття практичного досвіду роботи
(більшість майбутніх роботодавців будуть ви-
магати додаткового підтвердження практично-
го досвіду через наявність рекомендаційних
листів з місця здійснення стажування); по-чет-
верте — законодавчо є неурегульованим питан-
ня щодо законності трудових відносин, пов'я-
заних зі стажуванням (відкриття трудової
книжки передбачає відповідне нарахування
заробітної плати (якою може бути і мінімаль-
на заробітна плата) з відповідними відрахуван-
нями у фонди, оплату лікарняних листків, дот-
римання процедури звільнення (попередження
за 2 місяці про звільнення)). Отже, зазначена
норма потребує серйозного доопрацювання
оскільки передбачає створення додаткових
проблем для підприємств, що погоджуються
брати молодих спеціалістів на стажування.

5. Ще одним серйозним нововведенням за-
кону є надання можливості особам, вік яких
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становить понад 45 років (але вони не є пенсіо-
нерами) та мають не менше 15 років страхово-
го стажу, до виходу на пенсію здобути грошо-
вий ваучер для перепідготовки або підготовки
на наступному освітньому рівні, здобуття нової
професії або кваліфікації. Вибирати бажану
нову професії слід зі списку, який затвердже-
ний Кабінетом Міністрів, а от форму та місце
навчання — за власним бажанням. Вартість ва-
учера для оплати за навчання не може переви-
щувати 10 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб. Крім того, особам, що ста-
ли на облік у центрі зайнятості після поперед-
нього навчання, написання та захисту бізнес-
плану буде надаватися початковий капітал для
здійснення цього бізнесу (сума та умови надан-
ня поки не визначені Кабінетом Міністрів).

Дане нововведення має надавати впевне-
ності та захищеності особам, яка втратила ро-
боту, але чи підкріплена ця гарантія належним
фінансуванням? У Законі прописано, що опла-
та ваучера здійснюється з Фонду соціального
страхування на випадок безробіття за умов
його фінансових можливостей. Тобто законом
вже встановлюються певні обмеження в отри-
мані коштів та причини відмови у їх виплаті, а
також визначає винуватого у невиконанні —
центр зайнятості. В цілому зазначена зміна має
гарний намір, але хронічна нестача коштів у
бюджеті зводить цей намір до паперової дек-
ларації та "особистої прихильності" чиновни-
ка до безробітного.

6. Уперше у законі приділили увагу гендер-
ним питанням та спробували запобігти дискри-
мінації під час пошуку роботи: з нового року
заборонено вказувати бажаний вік претенден-
та на робоче місце, його стать (виключенням є
специфічні професії) та вимагати надання ін-
формації щодо особистого життя.

Дана стаття Закону має дещо формальний
характер, оскільки під час організації співбе-
сіди з претендентом кадровий менеджер на
підставі даних резюме та анкети (або опиту-
вальника) має можливість "відсіяти" небажаних
претендентів, що не відповідають вимогам ро-
ботодавця за віком, статтю, освітою, особисті-
сними характеристиками. Крім того, не секрет,
що є професії, які умовно можна віднести суто
для жінок або чоловіків. До того ж довести, що
відмовили тобі у наданні роботи через упере-
джене ставлення роботодавця, дуже складно.

7. Про пільги працедавцям: нова редакція
Закону передбачає, що, якщо протягом 12 мі-
сяців роботодавець активно працевлаштовує
людей на нові робочі місця та здійснює опла-
ту праці у розмірі 3-х мінімальних заробітних

плат (з 1.12.13 р. — 3648 грн.), може розрахо-
вувати на компенсаційні виплати щодо витрат
на сплату єдиного внеску до Фонду соціаль-
ного страхування (протягом наступного року
за кожного такого найнятого співробітника
повернуть 50% від нарахованого внеску але за
умов, що штатна чисельність та фонд оплати
праці не зазнає скорочення у майбутньому).
Крім того, повністю разові внески будуть по-
вернуті тим, хто брав на роботу неконкурен-
тоздатних безробітних терміном понад 2 роки.
На аналогічні пільги можуть розраховувати і
представники малого бізнесу (штат праців-
ників до 50 осіб та річний оборот до 10 млн
євро), які створюють робочі місця у пріоритет-
них видах економічної діяльності (виробнича
діяльність будь-якого напряму) за умов най-
му не менше 2 років.

Дане нововведення має суттєвий стимулю-
ючий вплив на роботодавців щодо офіційного
працевлаштування людей, але "працевлашту-
вання на 2 роки і більше" є додатковим засо-
бом для шантажу з боку недобросовісних
співробітників (знання про те, що дострокове
звільнення є невигідним для працедавця, прац-
івник може не належним чином виконувати свої
професійні обов'язки). Разом з тим, механізм
повернення сплачених внесків у законі не про-
писаний, що може стати додатковою перепо-
ною у дієвості цього нововведення (а от гіркий
досвід щодо труднощів у поверненні ПДВ
більшість роботодавців мають). Крім того, вар-
то зазначити, що сума компенсації не спромож-
на завжди покрити витрати на створення ро-
бочого місця, а це дозволяє припустити, що
більшість роботодавців дані пільги (в певній
мірі) не будуть цікавити.

8. Список категорій громадян, яким держа-
ва надає додаткові гарантії у працевлашту-
ванні, розширили. Нова редакція Закону перед-
бачає, що на сприяння у працевлаштуванні мо-
жуть розраховувати такі категорії: чоловіки,
що мають дітей до 6 років; одинокі чоловіки, що
мають на утриманні дітей до 14 років або дітей-
інвалідів (попередня редакція надавала ці пра-
ва тільки жінкам); один з батьків, який утри-
мує другого інваліда дитинства (не залежно від
віку) або інваліда 1-ої групи; громадяни, яким
до виходу на пенсію за віком залишилось 10
років або менше; молоді люди, які після закін-
чення навчання або після звільнення зі строко-
вої військової (або альтернативної) служби
вперше шукають роботу; підлітки з 15 років (за
умов погодження з опікунами); особи, що були
звільнені з місць позбавлення волі після відбу-
вання покарань або примусового лікування.
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Аби працевлаштувати вищезазначені категорії
громадян, держава зобов'язує підприємства з
чисельністю понад 20 осіб брати "квотників" у
розмірі 5% чисельності штату (раніше величи-
на квоти визначалася органами місцевого са-
моврядування). Крім того, кожне підприємство
щороку буде звітувати перед органами місце-
вого самоврядування щодо дотримання цього
положення Закону, а у разі його невиконання
— за кожну необгрунтовану відмову претен-
денту сплачувати штрафні санкції у розмірі 2-
ох мінімальних заробітних плат (з 1.1.2.13 р. —
2436 грн.).

Варто зазначити, що, у порівнянні з попе-
редньою редакцією, список "квотних" категорій
значно доповнили, а відповідальність за недо-
тримання цієї норми — навпаки зменшили
(штраф було зменшено з 4-ох до 2-ох мінімаль-
них заробітних плат). Разом з тим, слід відміти-
ти, що до деяких "квотних" категорій є уперед-
жене ставлення з боку роботодавців (наприк-
лад: особливого бажання приймати на роботу
колишніх засуджених або інвалідів роботода-
вець не має, оскільки реальної ефективної ро-
боти, у більшості випадків, від них отримати не
можна. Таким чином, замість їх соціальної
адаптації ми отримуємо додаткові незручності
як для роботодавця (де знайти потрібну кіль-
кість "квотників-інвалідів" для штату), так і для
самих "квотників-інвалідів" (краще отримува-
ти від держави ті незначні кошти як допомогу
ніж як заробітну плату за умов примусової вип-
лати).

ВИСНОВКИ ТА ПЕСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, сутність регулювання у сфері зай-
нятості має грунтуватися на системі пропо-
зицій, які дозволять збалансувати ситуацію
на ринку праці. Додаткові можливості досяг-
нення позитивних зрушень у сфері управлін-
ня зайнятості й регулювання ринку праці мо-
жуть з'явитись у зв'язку з ухваленням нових
законодавчих актів та приведенням законо-
давчих і нормативно-правових актів, які рег-
ламентують сучасну політику зайнятості, у
відповідність до конвенцій і рекомендацій
Міжнародної організації праці. Крім того,
удосконалення нормативно-правової бази з
питань регулювання зайнятості населення у
контексті розвитку соціально-економічних
відносин на ринку праці, дозволить уникну-
ти зайвої соціальної напруженості у суспіль-
стві, а ефективне регулювання зайнятості на-
селення може стати передумовою розвитку
економіки країни у цілому.
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