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НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Дослідженням проблем діяльності ДСЗ присвячено праці таких вчених, як Н.
Дуброва, Г. Завіновська, О. Кравченко, В.. Міненко, М. Руженський тощо. Вчені
розглядають найбільш значущі функції ДСЗ. Так І. Петренко визначає що функції
служби зайнятості – це основні напрями діяльності останньої, в межах яких,
забезпечується реалізація державної політики у сфері зайнятості населення [1]. На
думку В. Федоренка: « ... діяльність центрів зайнятості в Україні охоплює
прогнозування, планування, організацію, регулювання, координацію, стимулювання та
виконання інших функцій державного управління» [2]. Проте діючі на сьогоднішній
день функції ДСЗ потребують певних змін та вдосконалень.

Існує стереотип, що ДСЗ створена лише для пошуку роботи для безробітних та
надання їм матеріальної допомоги у період пошуку роботи. Для того щоб ефективніше
працевлаштовувати безробітних, необхідно створювати для них нові робочі місця. В
рамках співпраці із роботодавцями, ДСЗ здійснює виплату одноразової допомоги
безробітним для започаткування підприємницької діяльності, а також виплату
компенсації роботодавцям за прийняття на роботу безробітних служби зайнятості [4].
Потрібно приділити увагу співпраці ДСЗ із роботодавцями. Зокрема актуальним є
впровадження нової послуги щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва, яка б
передбачала компенсацію роботодавцям відсотків банківських кредитів в разі
прийняття на роботу безробітних з інформаційної бази ДСЗ. Втілення даної ідеї
дозволить досягнути значної економії коштів роботодавцям та призведе до створення
нових робочих місць. В результаті цього нововведення, безробітний замість допомоги з
безробіття отримує заробітну плату, підприємець - можливість з мінімальними
фінансовими затратами розширити виробничу діяльність та збільшити прибутки,
держбюджет - податки з легальної заробітної плати та прибутків підприємств.

Напрямками реформування діяльності ДСЗ є підтримка зайнятості та професійної
активізації зайнятих шляхом впровадження програм поширення активних форм
протидії безробіттю: впровадження громадських робіт; відшкодування страхових
внесків роботодавцю у випадку працевлаштування безробітного; надання кредитів для
створення нових робочих місць та започаткування власної справи безробітними;
перепідготовка зайнятих; субсидії випускникам курсів перепідготовки; стажування
(апробація) незайнятих на підприємствах; виплата стипендії випускникам, які
продовжують навчання в регіонах з високим рівнем структурного безробіття;
організація гуртків, що допомагають безробітним адаптуватися до нових умов життя.

Актуальним для реформування ДСЗ є досвід зарубіжних країн стосовно розробки
та застосування відповідного інструментарію протидії зростанню безробіття.
Переймання світового досвіду співпраці ДСЗ з суб’єктами господарювання може принести
успішні результати та перспективи розвитку.
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