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У статті досліджено сучасні теоретико-
методологічні основи державного регулю-
вання зайнятості населення в умовах пере-
будови вітчизняної економіки та соціальної 
сфери. Розкрито сутність та зміст дер-
жавного регулювання зайнятості населення 
на основі аналізу понять, які його утворю-
ють, таких як «державне регулювання еко-
номіки» та «зайнятість населення». Про-
аналізовано класифікації вітчизняних вчених 
принципів державного регулювання зайня-
тості населення.
Ключові слова: державне регулювання 
економіки, зайнятість населення, принципи 
державного регулювання зайнятості насе-
лення, класифікація.

В статье исследованы современные тео-
ретико-методологические основы госу-
дарственного регулирования занятости 
населения в условиях перестройки отече-
ственной экономики и социальной сферы. 
Раскрыты сущность и содержание государ-
ственного регулирования занятости насе-
ления на основе анализа понятий, которые 

его образуют, таких как «государственное 
регулирование экономики» и «занятость 
населения». Проанализированы классифика-
ции отечественных ученых принципов госу-
дарственного регулирования занятости 
населения.
Ключевые слова: государственное регули-
рование экономики, занятость населения, 
принципы государственного регулирования 
занятости населения, классификация.

The article studies the modern theoretical and 
methodological foundations of state regula-
tion of employment of population in terms of 
the restructuring of the domestic economy and 
social sphere. The essence and content of state 
regulation of employment of the population are 
revealed based on the analysis of concepts that 
form it, namely “state regulation of economy” and 
“employment of population”. Domestic scholars’ 
classifications of principles of state regulation of 
employment are analyzed.
Key words: state regulation of economy, 
employment of population, principles of state 
regulation of employment, classification.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
трансформації вітчизняної соціально-економічної 
сфери та подальшої інтеграції України до передо-
вих світових організацій (ЄС, НАТО) одним з най-
актуальніших завдань нашої держави є форму-
вання ефективного ринку праці та використання 
оптимальної політики зайнятості населення. Адже 
зайнятість є однією з головних складових вітчизня-
ного ринку праці та визначає рівень соціально-еко-
номічного розвитку країни. На наш погляд, саме 
зайнятість повинна стати рушійною силою процесу 
забезпечення економічного зростання України.

Ефективний вплив держави на вирішення про-
блем зайнятості населення в Україні можливий за 
наявності теоретико-методологічного обґрунту-
вання принципів державного регулювання зайня-
тості населення на основі узагальнення світових 
тенденцій та їх конкретно-наукового осмислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження, пов’язані з теорією 
та методологією державного регулювання зайня-
тості населення, здійснили такі вітчизняні науковці, 
як В.Л. Міненко [26], Т.М. Кір’ян [14], С.В. Василь-
ченко [2], Л.В. Іванова, О.В. Сорока [16], І.І. Чер-
нега [32], В.М. Крикунова [19], В.А. Літинська [25], 
Т.П. Козарь [21], А.В. Іванченко [17].

Незважаючи на фундаментальні та комплексні 
науково-теоретичні дослідження сфери держав-
ного регулювання зайнятості населення в Україні, 

через складність і поліаспектність цієї проблема-
тики деякі теоретичні та методологічні питання 
розроблені недостатньо, тому потребують подаль-
шого наукового дослідження та переосмислення 
на основі використання позитивного зарубіжного 
досвіду щодо створення ефективних систем 
(моделей) державного регулювання ринку праці 
та зайнятості населення.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження теоретико-методологічних засад держав-
ного регулювання зайнятості населення в умовах 
трансформації соціально-економічних процесів в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для повнішого розкриття сутності наукової катего-
рії «державне регулювання зайнятості» необхідно 
розкрити зміст понять, які його утворюють. Насам-
перед це «державне регулювання економіки» та 
«зайнятість населення».

Державне регулювання економіки є однією з 
основних функцій державного управління. Але 
слід відзначити, що це не означає функціональну 
вузькість цього процесу. Забезпечення сталого й 
ефективного розвитку сучасної національної еко-
номіки передбачає комплексний підхід, тому дер-
жавне регулювання включає до свого інструмента-
рію практичного впливу на економіку інші функції 
державного управління, які тісно взаємопов’язані 
між собою.
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Таблиця 1
Основні тлумачення поняття державного регулювання економіки

№ з/п Автор, джерело Визначення поняття
1 Д.М. Стеченко [29, с. 3] Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства є систе-

мою типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого харак-
теру, які здійснюють правомочні державні установи та суспільні організації 
з метою стабілізації та адаптації наявної соціально-економічної системи до 
умов, що змінились.

2 Ю.В. Гришак [8, с. 16] Модель державного регулювання економіки є певним поєднанням елемен-
тів, реалізується у вигляді комплексу заходів економічної політики та відпо-
відних державних інститутів.

3 Л.А. Швайка [34, с. 39] Державне регулювання – це комплекс заходів держави, спрямованих на 
скерування поведінки товаровиробника в напрямі, необхідному для досяг-
нення поставлених органами державної влади цілей.

4 С.І. Косенко [22, с. 47] Державне регулювання включає диференційовані заходи з підтримки функ-
ціонування вертикально інтегрованих фінансово-промислових груп, кон-
центрацію на пріоритетних напрямах розвитку промислового та фінансо-
вого капіталу, а також реалізацію високоефективних проектів.

5 Л.І. Дідківська, Л.С. Головко 
[11, с. 23]

Державне регулювання економіки – це система заходів держави для здій-
снення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої функцій, спрямованих 
на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирі-
шення складних соціально-економічних проблем розвитку національної 
економіки та всього суспільства.

6 С.С. Григорук [6, с. 43] Державне регулювання економіки є системою державних заходів законо-
давчого, виконавчого та контролюючого характеру, що здійснюються право-
мочними державними установами та громадськими організаціями з метою 
стабілізації та розвитку економіки, пристосування наявної соціально-еконо-
мічної системи до умов, що змінюються.

В науковій вітчизняній та світовій думці 
по-різному трактують це поняття, надаючи йому 
зміст з огляду на конкретний предмет дослідження. 
Слід зауважити, що в українському законодавстві 
поняття державного регулювання економіки не 
має визначення.

Деякі вчені розглядають державне регулю-
вання економіки, виходячи з позицій теоретичного 
та практичного рівнів застосування. За теоретич-
ного рівня «державне регулювання – це система 
знань про сутність, закономірності дії та правила 
застосування типових методів та засобів впливу 
держави на хід соціально-економічного розвитку, 
спрямованих на досягнення цілей державної еко-
номічної політики» [10, с. 14]. За практичного рівня 
«державне регулювання економіки – це сфера 
діяльності держави для цілеспрямованого впливу 
на поведінку учасників ринкових відносин з метою 
забезпечення пріоритетів державної економічної 
політики» [10, с. 15].

Існують позиції розгляду державного регулю-
вання економіки як дії чи впливу певного набору 
методів та інструментів на соціально-економічні 
процеси. Так, деякі автори наголошують на тому, що 
«державне регулювання економіки – це втручання 
державних органів влади за допомогою різних 
методів та інструментів у розвиток основних еконо-
мічних процесів з метою забезпечення позитивних 
соціально-економічних результатів» [7, с. 16].

Також обґрунтовують сутність державного регу-
лювання економіки через застосування механіз-

мів. «Складовою частиною здійснення державної 
політики є визначення механізму її реалізації, який 
включає сукупність засобів, методів і ресурсів, що 
забезпечують виконання запланованих заходів 
відповідно до поставлених завдань» [1, с. 365].

Інші фахівці аналізують зміст державного 
регулювання економіки як певний процес впливу 
держави на соціально-економічне життя суспіль-
ства, а саме «державне регулювання економіки – 
регуляторний вплив держави на економічні про-
цеси відповідними засобами з метою орієнтації 
суб’єктів господарювання і окремих громадян на 
досягнення конкретних цілей і раціональних пріо-
ритетів державної політики» [15, с. 126], або «ство-
рення приблизно однакових стартових умов для 
формування, становлення і розвитку індивідуума 
незалежно від його соціального походження і май-
нового стану (доступ до середньої, вищої освіти, 
медичного забезпечення, юридичного захисту), а 
також забезпечення функціонування непривабли-
вих для приватного капіталу галузей, які, проте, 
потрібні суспільству» [31, с. 17].

Поширеним підходом серед вітчизняних фахів-
ців є розгляд державного регулювання економіки 
через площину застосування сукупності чи сис-
теми заходів з боку держави. Основні тлумачення 
державного регулювання економіки щодо цієї про-
блематики наведені в табл. 1.

Існує позиція у вітчизняній науці про те, що дер-
жавне регулювання економіки утворилося в умо-
вах генезису ринкової економіки, тобто досліджу-



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

34 Випуск 23. 2018

ване поняття розглядається в рамках історичного 
та еволюційного підходів. Так, І.О. Галиця зазна-
чає, що «державне регулювання економіки є про-
дуктом еволюції самої ринкової системи (вільний 
ринок, несистемне використання державного регу-
лювання, системне державне регулювання еконо-
міки). Останній етап еволюції є основною характе-
ристикою сучасної економіки як загальносвітової 
тенденції, що потребує нових проявів у вигляді 
взаємовідносин держави і бізнесу, державного 
регулювання і суспільного контролю» [4, с. 53].

Аналіз понять державного регулювання еко-
номіки дає нам підстави стверджувати, що воно 
є процесом впливу держави через набір певних 
механізмів, методів, інструментів та за допомо-
гою вжиття заходів різного характеру (виконав-
чого, контролюючого, законодавчого, регулюю-
чого, компенсаційного тощо), спрямованим на 
створення умов для нормального функціонування 
ринку, зведення до мінімуму негативних явищ рин-
кової системи, забезпечення стабільного розвитку 
соціально-економічного життя нашої країни, адап-
тацію наявної соціально-економічної системи до 
сучасних трансформаційних процесів, що відбува-
ються в українському суспільстві.

Серед науковців відсутня також єдність щодо 
визначення ще одного об’єкта нашого дослідження, 
а саме зайнятості населення. У табл. 2 наведено 

тлумачення поняття «зайнятість населення» вітчиз-
няними науковцями у двох аспектах, а саме законо-
давчому (юридичному) та науково-дослідницькому.

Окрім наведених визначень категорії «зайня-
тість населення», поширеним серед українських 
вчених є підхід, за якого це поняття розглядається 
у соціальному та економічному аспекті (Є.П. Качан 
[12, с. 291], Л.О. Городецька [5, с. 162], О.В. Чер-
нявська [33, с. 148], О.В. Волкова [3, с. 174] та інші 
науковці).

Так, В.М. Петюх зазначає, що «зайнятість з еко-
номічних позицій суспільства – це діяльність пра-
цездатного населення, пов’язана зі створенням 
суспільного продукту або національного доходу» 
[27, с. 113], а далі продовжує, що «зайнятість із 
соціальних позицій – це, наприклад, зайнятість 
такими видами корисної діяльності, як навчання 
в загальноосвітніх школах, інших денних навчаль-
них закладах, служба в армії, зайнятість у домаш-
ньому господарстві, виховання дітей, догляд за 
хворими i людьми похилого віку, участь у роботі 
громадських організацій» [27, с. 114].

Деякі вітчизняні дослідники додають до вище-
зазначених підходів ще й правовий аспект, який, 
на їхню думку, полягає в тому, що праця є природ-
ним правом людини, яке гарантується громадя-
нину України державою. Відповідно до ст. 43 Кон-
ституції України кожен громадянин має право на 

Таблиця 2
Основні тлумачення поняття «зайнятість населення»

Автор, джерело Визначення поняття
Законодавчий аспект

Закон України «Про зайнятість 
населення» [28]

Не заборонена законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням 
їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної 
плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім’ї, які 
здійснюють господарську діяльність або працюють у суб’єктів господарю-
вання, заснованих на їх власності, зокрема безоплатно.

Науково-дослідницький аспект
Л.М. Кравчук[23, с. 8] Складна динамічна соціально-економічна система відносин щодо залу-

чення населення до трудової діяльності, задоволення суспільних інтересів і 
водночас індивідуальних потреб кожного працівника, що приноситиме йому 
дохід у грошовій чи негрошовій формі.

Л.В. Іванова, О.В. Сорока [16, с. 17] Діяльність громадян щодо створення суспільного продукту або національ-
ного доходу, що є джерелом трудового доходу.

А.В. Кретова [18, с. 5] Об’єкт державного управління, який знаходить відображення в поєднанні 
двох сторін, а саме соціальної, що визначає соціальний стан людей, та еко-
номічної, що є купівлею-продажом робочої сили як одного з факторів вироб-
ництва, а також має складну багаторівневу структуру.

І.О. Терехов [30, с. 7] Найважливіша складова соціального розвитку особи й суспільства, яка 
пов’язана із задоволенням різних потреб у сфері праці та одночасно є еко-
номічним феноменом, що дає змогу оцінити здатність систем зайнятості 
забезпечити максимальний економічний ефект.

В.С. Васильченко [2, с. 23] Діяльність громадян, що пов’язана із задоволенням їх особистих та суспіль-
них потреб і, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

О.А. Грішнова [9, с. 154] Трудова діяльність громадян, яка пов’язана із задоволенням особистих і 
суспільних потреб, що не суперечать законодавству і, як правило, прино-
сить заробіток (трудовий доход).

В.І. Легкий [24, с. 143] Стан людини, зміст якого складає діяльність, пов’язана із задоволенням 
особистих та громадських потреб.
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Таблиця 3
Класифікація принципів державного регулювання зайнятості населення

Автор, джерело Принципи
Юридичний аспект

Закон України «Про зайнятість 
населення» [28]

Принцип пріоритетності забезпечення повної, продуктивної та вільно вибра-
ної зайнятості в процесі реалізації активної соціально-економічної політики 
держави; принцип відповідальності держави за формування та реалізацію 
політики у сфері зайнятості населення; принцип забезпечення рівних мож-
ливостей населення в реалізації конституційного права на працю; принцип 
сприяння ефективному використанню трудового потенціалу та забезпечення 
соціального захисту населення від безробіття.

Науково-дослідницький аспект
Є.П. Качан [12, с. 296–297] Принцип забезпечення рівних можливостей ycім громадянам в реалізації 

права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та профе-
сійної підготовки; принцип сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, 
запобіганню безробіття, створенню нових робочих місць; принцип координа-
ції діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами соціально-економічної 
політики; принцип забезпечення контролю профспілок, спілок підприємців, 
власників підприємств за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості 
населення; принцип міжнародного співробітництва у вирішенні проблем 
зайнятості населення.

Л.О. Городецька [5, с. 181–182] Принцип забезпечення соціального партнерства суб’єктів ринку праці; прин-
цип сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобігання безробіттю, 
створення нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва; прин-
цип добровільності праці та відсутності примушення громадян щодо вибору 
сфери діяльності й робочого місця; принцип гласності на основі всебічного 
інформування населення про наявність вакантних робочих місць; принцип 
дотримання комплексності заходів щодо регулювання зайнятості насе-
лення; принцип підтримки працездатних громадян у працездатному віці, які 
потребують соціального захисту; принцип забезпечення заходів запобіжного 
характеру щодо регулювання зайнятості населення та відтворення робочих 
місць; принцип певної гарантії зайнятості, тобто гарантії збереження робочих 
місць і професії, гарантії одержання доходів.

Г.С. Третяк, К.М. Бліщук [31, с. 114] Принцип забезпечення рівних можливостей усім громадянам у реалізації 
права на вільний вибір виду діяльності відповідно до здібностей та профе-
сійної підготовки з урахуванням особистих інтересів та суспільних потреб; 
принцип сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганню безро-
біття, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва; 
принцип координації діяльності у сфері зайнятості з іншими напрямами еко-
номічної та соціальної політики на основі державної та регіональних програм 
зайнятості; принцип співробітництва професійних спілок, асоціацій (спілок) 
підприємців, власників підприємств, установ, організацій або уповноважених 
ними органів у взаємодії з органами державного управління у розробленні, 
реалізації та контролюванні за виконанням заходів щодо забезпечення 
зайнятості населення; принцип міжнародного співробітництва у вирішенні 
проблем зайнятості населення, зокрема праці громадян України за кордоном 
та іноземних громадян в Україні.

працю, а держава створює умови для здійснення 
цього права, гарантує однакові можливості у 
виборі професії та роду трудової діяльності; реалі-
зує програму професійно-технічного навчального, 
підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до 
потреб суспільства [3, с. 174; 5, с. 162; 33, с. 148].

В законодавстві України поняття «державне 
регулювання зайнятості» трактується як «фор-
мування і реалізація державної політики у сфері 
зайнятості населення з метою створення умов 
для забезпечення повної та продуктивної вільно 
обраної зайнятості й соціального захисту в разі 
настання безробіття» [28].

Таким чином, в законодавстві України закрі-
плено, що «державне регулювання зайнятості 
населення забезпечується через формування 

та реалізацію державної політики у сфері зайня-
тості населення і визначається як сукупність 
взаємопов’язаних організаційно-правових, еконо-
мічних і соціальних механізмів (методів) впливу на 
ринок праці, що застосовуються для забезпечення 
стимулювання попиту на послуги робочої сили, її 
розширеного відтворення та ефективного вико-
ристання, вирішення інших проблемних питань 
зайнятості населення» [14, с. 9].

Ефективна розробка державної політики у 
сфері зайнятості населення повинна базуватись 
на використані відповідних принципів, які застосо-
вуються в системі державного управління та дер-
жавного регулювання економіки.

В Енциклопедичному словнику з державного 
управління визначено, що «принцип – основне 
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вихідне положення будь-якої теорії чи вчення, 
вихідні засади пояснень чи керівництва до дії» 
[13, с. 560]. Саме принципи відображають сут-
ність, зміст та реальність процесів та явищ, які від-
буваються в державному регулюванні зайнятості 
населення.

Необхідно відзначити, що серед українських 
науковців не існує єдиних критеріїв визначення 
та класифікації принципів публічного адміністру-
вання (табл. 3).

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
проаналізувавши наукові праці вітчизняних уче-
них, присвячені теоретико-методологічному дослі-
дженню поняття «державне регулювання зайня-
тості населення», можемо зробити висновок, що 
ця проблематика має міждисциплінарний та бага-
тоаспектний характер і потребує подальшого нау-
ково-теоретичного обґрунтування й осмислення.
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STATE REGULATION OF EMPLOYMENT IN UKRAINE:  
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

The article studies the modern theoretical and methodological foundations of state regulation of employ-
ment of the population in terms of the restructuring of the domestic economy and social sphere.

The essence and content of state regulation of employment of population are revealed based on the analy-
sis of concepts that form it – “state regulation of economy” and “employment of population”.

The article defines the concept of “state regulation of economy” as a process of state influence through the 
set of certain mechanisms, methods, tools and with the help of various measures (executive, control, legisla-
tive, regulatory, compensatory, etc.) that is aimed at creating conditions for a normal functioning of the market, 
minimization of the negative phenomena of the market system; ensuring the stable development of the socio-
economic life of our country; adaptation of the existing socio-economic system to the current transformational 
processes taking place in the Ukrainian society.

It is revealed that the consideration of the concept of “employment of population” in economic, social, and 
legal aspects is popular among domestic scholars.

The importance of using principles that reflect the essence, content, and reality of processes and phenom-
ena taking place in the field of state regulation of employment is substantiated.

The main principles of state regulation of employment are studied and it is identified that there is no uniform 
approaches and criteria as regards to their definition and classification among domestic scholars.


