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У статті розглядаються складові модернізації механізму управління соціальними послугами

в сфері зайнятості населення. Основною метою дослідження є аналіз сучасного механізму уп"

равління соціальними послугами у сфері зайнятості та розробка рекомендацій щодо його мо"

дернізації в умовах викликів і загроз на ринку праці України. У статті перераховані підстави, що

потребують докорінної модернізації механізму управління соціальними послугами в сфері зай"

нятості, проаналізовано її складові: законодавчо"нормативна, організаційно"функціональна,

кадрова, інформаційного забезпечення і комунікацій. Розглянуто напрями модернізації вищез"

гаданих складових у контексті перебудови системи державної служби зайнятості України. Пріо"

ритети менеджменту соціальних послуг, запропоновані авторами, базуються на стратегічних

орієнтирах розвитку служби зайнятості на період до 2020 року. Метод й алгоритм розроблено

для вибору комплексного інструментарію управління соціальними послугами, здатного своє"

часно і адекватно реагувати на зміни на ринку праці і перебудовуватися залежно від обраних

пріоритетів. Результати подальших досліджень можуть бути використані менеджментом служб

зайнятості, науковцями, які займаються розробкою механізму управління соціальними послу"

гами в сфері зайнятості.

This article discusses the components of modernization of the mechanism of management of social

services in the field of employment. The main goal of the research is the analysis of the modern

mechanism of management of social services in the employment and development of re"

commendations for its modernization in the context of the challenges and threats on the labour market

of Ukraine. This article lists the reason for requiring the radical modernization of the mechanism of

management of social services in the field of employment, the analysis of its components: the

legislative and regulatory, organizational and functional, personnel, information support and

communications. The directions of modernization of these components in the context of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема створення сучасних механізмів управ�

ління соціальними послугами в сфері зайнятості зумов�

лена необхідністю переосмислення ролі державної

служби зайнятості (далі — Служба) та її впливу на ри�

нок праці й сферу зайнятості. На сьогодні її мета —

сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайня�

тості населення, досягнення та підтримання високого і

стабільного рівня зайнятості шляхом розширення мож�

ливостей для інтеграції й адаптації різних категорій шу�

качів роботи до ринку праці, зміна підходів до роботи

із зареєстрованими безробітними щодо стимулювання

їх зайнятості. Досягнення мети Служби та виконання її

завдань в умовах сьогодення потребують ефективного

протистояння викликам ринку праці.

Для вирішення цього завдання необхідно переос�

мислити менеджмент управління соціальними послуга�

ми, який орієнтований на різні моделі управління (си�

туативне, оперативне, стратегічне, антикризове, іннова�

ційне). Визначення пріоритетів менеджменту Служби в

теперішній час та стратегічних орієнтирів його розвит�

ку на період до 2020 року потребує в рамках цих моде�

лей модернізації механізмів управління соціальними

послугами, що буде сприяти адаптивності його системи

до викликів та загроз сьогодення [1].

У межах вирішення вищеозначеного завдання ак�

туальним є знаходження оптимального балансу між цен�

тралізованим управлінням установами Служби і децен�

тралізацією дій на місцях [2]. Нагальною є потреба в по�

силенні й організаційному відособленні функцій аналі�

зу, оцінки та координації та зосередження їх на цент�

ральному рівні управління. Потребує переосмислення

структура роботи з роботодавцями, іншими соціальни�

ми партнерами, громадськістю та волонтерами для за�

безпечення доступу до зайнятості внутрішньо переміще�

них осіб (далі — ВПО), учасників АТО, інших соціально

вразливих категорій населення. Існує необхідність виз�

начення в межах штатної чисельності працівників центрів

зайнятості (далі — ЦЗ) індивідуальних консультантів

для соціального супроводу окремих категорій безробі�

тних з числа ВПО, учасників АТО, осіб з інвалідністю,

неповнолітніх та дітей�сиріт упродовж 6�ти місяців після

їх працевлаштування. Все це вимагає від Служби доко�

рінної модернізації механізму управління.

restructuring of the system of state employment service of Ukraine. The priorities for the management

of social services proposed by the authors, based on strategic development guidelines of the

employment service for the period up to 2020. The method and algorithm developed to select a

comprehensive Toolkit for social services, able to timely and adequately respond to changes in the

labour market, and to readjust depending on the chosen priorities. The results of further studies can

be used by the management of employment services, academics that develop the mechanism of

management of social services in the field of employment.

Ключові слова: соціальні послуги у сфері зайнятості, механізми управління соціальними послугами, мо�
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про

зростання наукових інтересів щодо розв'язання акту�

альних проблем створення сучасного механізму управ�

ління соціальними послугами в сфері зайнятості.

Соціальні послуги є об'єктом науково�прикладних

досліджень багатьох зарубіжних науковців та міжнарод�

них експертів. Заслуговують на увагу наукові роботи

Р. Тофтісової�Матерон, М. Дімітрова, К. Ньюмен, які

займаються проблемами ліцензування соціальних по�

слуг [4]. Питання взаємозв'язку державних і недержав�

них організацій в сфері надання соціальних послуг дос�

ліджують міжнародні експерти в країнах Європи [5].

Науковцями Інституту підготовки кадрів державної

служби зайнятості України (далі — ІПК ДСЗУ) розроб�

лено методологію та інструментарій системи прогнозу�

вання попиту на професії на локальних ринках праці, ме�

тодику випереджального оцінювання центрів зайнятості

(далі — ЦЗ) рівня безробіття, науково�методичні реко�

мендації щодо технологій надання вразливим катего�

ріям населення різних видів соціальних послуг. Це знай�

шло відображення в наукових працях М. Лукашевича,

М. Судакова [6, с. 1—17], М. Туленкова, [7, с. 1—17],

Л. Фокас [8, с. 73—80], А. Черкасова [9, с. 165—168]

та інших науковців. Вагомий вклад в теоретичне обгрун�

тування проблем трансформації інститутів соціального

захисту внесено М. Руженським [10, с. 3—30]; відмін�

ності між соціальними послугами у сфері зайнятості та

соціального обслуговування досліджувала К. Міщенко

[12, с. 53—57].

Практичні аспекти діяльності державної служби

зайнятості та її підрозділів на місцях, їх роль у наданні

послуг зі сприянні зайнятості населення, професійній орі�

єнтації, професійній підготовці безробітних висвітлюва�

ли у своїх працях О. Волярська, Я. Зелінська, Л. Капченко,

О. Киричук, Н. Коляденко, Л. Матвієнко, К. Мілютіна,

Н. Побірченко, В. Скульська, В. Синявський, О. Смир�

нова, С. Тарасюк, Б. Федоришин та інші дослідники.

Незважаючи на значний науковий доробок з питань

організаційної взаємодії суб'єктів і об'єктів сфери зай�

нятості, особливостей менеджменту в Службі, техно�

логій обслуговування незайнятого населення, що вико�

ристовуються ЦЗ у процесі надання клієнтам соціаль�
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них послуг страхового характеру, питання модернізації

механізмів управління послугами Служби, як реакції її

менеджменту на сучасні виклики і потреби ринку праці,

залишаються недостатньо дослідженими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сучасного механізму управ�

ління соціальними послугами у службі зайнятості та роз�

робка рекомендацій щодо його модернізації в умовах

викликів та загроз на ринку праці України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Не дивлячись на те, що в українському законо�

давстві термін "соціальні послуги" застосовується до�

сить широко, його офіційне тлумачення міститься лише

в Законі "Про соціальні послуги", відповідно до якого

"соціальні послуги — це комплекс заходів з надання

допомоги особам, окремим соціальним групам, які пе�

ребувають у складних життєвих обставинах і не можуть

самостійно їх подолати, з метою розв'язання їхніх жит�

тєвих проблем" [10]. Гарантовані державою соціальні

послуги у сфері зайнятості надаються в Україні держав�

ною службою зайнятості. Перелік видів соціальних по�

слуг сфери зайнятості наведено у статті 7 Закону "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування

на випадок безробіття", згадуються послуги й у статті 9

Закону "Про зайнятість населення" [11; 13, c. 54].

Перед менеджментом Служби зайнятості в частині

управління соціальними послугами поставлено завдан�

ня своєчасно й адекватно реагувати на зміни, що відбу�

ваються на ринку праці, перебудовувати свою діяльність

залежно від визначених пріоритетів.

В умовах системної кризи впровадження моделі

антикризового управління сферою зайнятості, з одно�

го боку, передбачає залишити незмінними напрацьовані

за роки діяльності Служби складові менеджменту, що

довели свою результативність. З другого — виникає

потреба у зміні співвідношення між окремими складо�

вими механізму управління та вагомістю їх впливу на

кінцевий результат — задоволення потреб клієнтів

Служби щодо врівноваження попиту й пропозиції робо�

чої сили.

Можна виділити наступні складові механізму управ�

ління соціальними послугами, що надаються установа�

ми Служби: законодавчо�нормативну, організаційно�

функціональну, кадрову, інформаційного забезпечен�

ня та комунікацій.

Законодавчо�нормативна складова включає реалі�

зацію положень Конституції України, законів України,

указів Президента України, постанов і розпоряджень

Кабінету Міністрів України, низку організаційно�розпо�

рядчих, нормативних документів Міністерства соціаль�

ної політики та Державної служби зайнятості (Централь�

ного апарату) [10; 11; 13; 14; 15]. Незважаючи на знач�

ний перелік законодавчо�нормативних документів, що

регулюють сферу послуг, кількісні та якісні показники

їх надання за поточний рік знизилися.

У 2014—2016 рр. зберігається стійка тенденція до

скорочення чисельності працівників, які сплачують єди�

ний соціальний внесок (далі — ЄСВ). Так, у травні 2016 р.

кількість застрахованих осіб, за яких сплачувався ос�

танній становила лише 9,8 млн осіб. У такій ситуації за�

довольнити потребу в послугах зі сприяння у працевлаш�

туванні усіх категорій безробітних, у тому числі й ВПО

та учасників АТО, буде вкрай важко [16].

У законодавчому полі назріли зміни до Закону Ук�

раїни "Про зайнятість населення". Організацію надан�

ня соціальних послуг необхідно здійснювати за раху�

нок активізації міжнародного співробітництва із враху�

ванням положень Угоди про асоціацію між Україною та

Європейським Союзом, з одного боку, та дотриманням

конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці

та угод про співробітництво зі службами зайнятості іно�

земних країн — з іншого.

 Невідкладним завданням є підвищення ефективності

використання Службою даних статистики, які надходять

з ЦЗ, для аналізу й прогнозування тенденцій та сценаріїв

розвитку подій на ринку праці, визначення оптимально�

го навантаження на фахівців регіональних і базових ЦЗ.

Організаційно�функціональна складова механізму

надання соціальних послуг є сукупністю органів вико�

навчої влади, об'єднаних предметами їх діяльності та

компетенцій в діючій організаційній структурі, що пе�

редбачає виконання посадовими особами й фахівцями

Служби положень чинного законодавства та вимог нор�

мативних, методично�інструктивних документів.

Удосконалення цієї складової включає організа�

ційну перебудову Служби, здатну забезпечити макси�

мально швидке і ефективне реагування на виклики і заг�

рози, які підсилюються в умовах системної кризи [1; 18].

Сьогодні зусилля Служби зосереджені на перебудові

її організаційної структури з традиційно бюрократичної

моделі на сучасну сервісну організацію нового типу, яка

має виступати в ролі посередника між шукачем роботи

та роботодавцем. Її мета — діяти в інтересах клієнтів,

гарантуючи надання якісних та ефективних соціальних

послуг. Для роботодавців Служба має стати оперативно

та ефективно діючим рекрутером, який розуміється та

застосовує в роботі найсучасніші рекрутингові технології

[17, с. 142—145], для безробітних — результативним

посередником щодо їх працевлаштування.

В основу модернізації організаційної складової ме�

ханізму управління соціальними послугами у сфері зай�

нятості покладено новий Регламент роботи центрів зай�

нятості щодо задоволення потреб клієнтів, апробація

якого наразі проходить у визначених Центральним апа�

ратом Служби базових центрах зайнятості. У ході мо�

дернізації організаційної складової механізму управлі�

ння соціальними послугами Службою започатковано

створення нового типу сервісних установ — консалтин�

гових центрів, які розпочали діяльність у міських ЦЗ

обласних центрів України. Їх завдання — забезпечува�

ти супровід бізнесменів�початківців з числа безробітних,

які отримали в Службі зайнятості одноразову мате�

ріальну допомогу для відкриття власної справи (фізичні

особи�підприємці).

Базовими для організації діяльності Служби в умо�

вах модернізації механізму управління послугами повинні

стати такі функціональні складові системи управління:

— здатність Служби як суб'єкта управління сен�

ситивно та без втрат часу реагувати на зміни в об'єкті

управління;

— варіабельність застосування відповідних інстру�

ментів ситуативного управління (перегрупування пріо�
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ритетів діяльності, швидка перебудова організаційних

відносин відповідно до потреб клієнтів всередині Служ�

би, модернізація методів взаємодії з клієнтами);

— інноваційна налаштованість, розуміння невідво�

ротності й необхідності змін, пом'якшення опору змінам

з боку керівництва й персоналу;

— взаємна спільна та конкретна індивідуальна

відповідальність за доручену справу, позитивний відгук

об'єкта на поставлені суб'єктом задачі через механізм

зворотного зв'язку;

— визначення нових індикаторів успішності діяль�

ності Служби, суть яких в орієнтації на досягнення кінце�

вого результату — задоволенні попиту й пропозиції

робочої сили, на підставі надання якісних соціальних по�

слуг своїм клієнтам;

— створення в структурі Служби підрозділів, які

відповідатимуть за прогнозування стану ринку праці та

стратегічне планування, аналіз і контроль та за виконан�

ням таких планів, їх поточне корегування, вивчення ре�

гіональних диспропорцій на ринку праці, формування

політики трудової міжрегіональної міграції та міграції

типу "село — місто" [19, c. 72—82].

Кадрова складова механізму управління соціальни�

ми послугами включає велике коло питань, першочер�

гове місце серед яких займає професійна компе�

тентність управлінських кадрів та фахівців Служби.

 Модернізація кадрової складової передбачає підви�

щення рівня професійної компетентності персоналу,

об'єктивну оцінку результативності та ефективності

його роботи; підготовку та запровадження процедури

професійного відбору спеціалістів та керівників регіо�

нальних і базових ЦЗ; удосконалення правил внутріш�

нього трудового розпорядку Служби, корпоративної

культури її працівників; розробку та запровадження в

систему підготовки, перепідготовки й підвищення ква�

ліфікації працівників Служби сучасних освітніх техно�

логій, дистанційного навчання; створення в онлайн до�

ступі електронної бібліотеки методичних посібників та

навчальних матеріалів для працівників Служби; удоско�

налення системи заохочення працівників до досягнен�

ня вищих результатів роботи; здійснення аналізу інтен�

сивності роботи персоналу та оптимізації його чисель�

ності [17].

Потребує удосконалення механізм управління кад�

ровим потенціалом Служби, а саме: визначення інстру�

ментарію та методів професійного відбору на вакантні

посади керівних працівників і фахівців, їх оцінювання

та атестація; нова система оцінки діяльності ЦЗ за інди�

каторами надання соціальних послуг; набуття персона�

лом Служби навичок і професійних компетенцій діяль�

ності в умовах запровадження нового Регламенту ро�

боти.

Функціонування повноцінного механізму управлін�

ня соціальними послугами Служби передбачає наявність

механізму інформаційного забезпечення та комунікацій.

У відповідності зі стратегічними напрямами та модер�

нізацією механізму управління Служби передбачено

удосконалення комунікативної й інформаційно�кон�

сультативної функцій, що потребує наявності іннова�

ційних форм і технологій, інструментів їх реалізації.

Рис. 1. Напрями модернізації складових механізму управління соціальними послугами
в сфері зайнятості

Джерело: розроблено авторами, Source: Elaborated by the author's.
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З цією метою Службою розпочато впровадження

проектів зі створення інформаційно�консультативних

центрів (далі — ІКЦ) та консалтингових центрів ДСЗ.

Місія ІКЦ — проведення серед населення інформацій�

но�роз'яснювальної роботи з метою обізнаності су�

спільства щодо державних соціальних гарантій у випад�

ку настання безробіття; забезпечення доступу до послуг

та максимальне їх наближення до шукачів роботи й ро�

ботодавців. Серед завдань ІКЦ — мотивація незайня�

того населення до самопошуку роботи, легальної зай�

нятості, робота з неповнолітніми, випускниками на�

вчальних закладів, одинокими батьками, внутрішньо

переміщеними особами, учасниками АТО. ІКЦ покликані

реалізувати модель комплексного надання соціальних

послуг за принципом "єдиного вікна". На сьогодні ІКЦ

вже діють у Дніпропетровській, Житомирській, Кіровог�

радській, Полтавській, Харківській областях. Удоско�

наленню системи комунікацій Служби сприятиме модер�

нізація її сайту, який об'єднає власні інформаційні ре�

сурси із веб�ресурсами ІПК ДСЗУ, порталами rabota. ua,

HeadHunter. ua тощо.

 Основні напрями модернізації механізму управлін�

ня соціальними послугами в сфері зайнятості представ�

лені на рисунку 1.

Наведені вище ознаки системи менеджменту, при�

таманні державній службі зайнятості України, характе�

ризують її потенційні можливості активно протидіяти

викликам і загрозам ринку праці. Готовність системи

управління до врахування нових потреб останнього дала

можливість забезпечити сталість функціонування Служ�

би.

ВИСНОВКИ
Дані, отримані в ході дослідження механізму управ�

ління соціальними послугами, що надаються у сфері

зайнятості, дають підстави сформувати наступні виснов�

ки. Складові механізму управління соціальними послу�

гами (законодавчо�нормативна, організаційно�функ�

ціональна, кадрова, інформаційного забезпечення та

комунікацій) потребують докорінної модернізації. Так,

законодавчо�нормативна складова повинна модернізу�

ватися шляхом внесення змін до Закону України "Про

зайнятість населення" в частині посилення гарантій

щодо працевлаштування соціально вразливих верств

населення (учасників АТО та ВПО), налагодження

співпраці ЦЗ з територіальними громадами, роботодав�

цями, іншими соціальними партнерами, підвищення

ефективності використання даних статистики для ана�

літичної та прогнозної роботи фахівців на ринку праці.

Модернізація організаційно�функціональної складової

передбачає створення організаційних структур ЦЗ сер�

вісного типу, зміну функціональних складових системи

управління: швидкість реагування, варіабельність, інно�

ваційна налаштованість, поєднання індивідуальної та

спільної відповідальності, орієнтація на кінцевий резуль�

тат, запровадження сучасних рекрутингових технологій,

стратегічного та антикризового менеджменту.

Кадрова складова, перш за все, повинна бути мо�

дернізованою за рахунок удосконалення механізму

формування професійно компетентного кадрового по�

тенціалу Служби. Механізм інформаційного забезпечен�

ня й комунікацій передбачає створення ІКЦ та консал�

тингових центрів ДСЗ, що реалізують комплексне на�

дання соціальних послуг за принципом "єдиного вікна"

у всіх регіонах України, модернізацію інформаційно�

комунікаційних ресурсів та їх спрямованість на різних

суб'єктів сфери зайнятості, взаємодії з роботодавцями,

суб'єктами посередництва у працевлаштуванні, пред�

ставниками громадських організацій, освітніх закладів

і установ тощо.

Результати проведеного дослідження дають підста�

ви визнати необхідність проведення подальших науко�

вих розвідок щодо удосконалення механізму управлін�

ня соціальними послугами в частині розширення міжсек�

торальної взаємодії державного (публічного), кому�

нального, комерційного (приватного) секторів управ�

ління та недержавного сектора громадської активності,

які опікуються питаннями сприяння зайнятості населен�

ня та наданням соціальних послуг.
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