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Функції Державної служби 
зайнятості України 

Місце та роль Державної служби
зайнятості України (далі – ДСЗУ) в
системі органів виконавчої влади ви-
значається її функціями.Аналіз функ-
цій цього органу надасть змогу визна-
чити не тільки її роль та місце у пев-
ній системі державних органів, а й
ефективність, корисність і значущість.
Відтак, метою нашої статті є визна-
чення функцій Державної служби
зайнятості України, розкриття їх змі-
сту, значення та видів.

Дослідженню функцій Державної
служби зайнятості присвячено чима-
ло наукових праць, зокрема таких до-
слідників, як О. В.Акіліна, Л. Г.Авдєєв,
О. Є. Баришніков, Н. В. Дуброва,
М. І. Десненко, В. В. Дмитрієв-Зару-
денко, Г. Т. Завіновська, Л. М. Ілліч,
О. Б. Кравченко, О. М. Ковбаско,
В. Л. Міненко, М. М. Руженський,
В. Є. Скульська, В. Г. Федоренко,
А.Т. Чемерис, Г. В. Щьокін, які розгля-
дають основні функції даного органу,
або його окремі, найбільш значущі,
на думку авторів, функції. Ю. М. Мар-
шавін та В. Четвернина проводять

глибоке дослідження функцій ДСЗУ 
і навіть надають свою класифікацію
таких функцій. Не применшуючи на-
укових здобутків зазначених авторів,
все ж доводиться констатувати, що
діяльність ДСЗУ потребує подальшо-
го вдосконалення. Саме тому питання
вивчення функцій цього органу як го-
ловного чинника, через удосконален-
ня якого можливе підвищення ефек-
тивності діяльності ДСЗУ, не втрачає
сьогодні актуальності та є предметом
вивчення у нашому дослідженні.

Дослідження функцій Державної
служби зайнятості України неможли-
во здійснювати поза межами загаль-
ного розуміння поняття функцій орга-
нів виконавчої влади та функцій дер-
жавної служби взагалі, оскільки ви-
значаючи правовий статус ДСЗУ, ми
говоримо про її відносність до систе-
ми органів виконавчої влади.

Так, якщо ми звернемося до теорії
адміністративного права, то стає зро-
зумілим, що, по-перше, функції орга-
нів виконавчої влади є продовженням
функцій держави [1]; по-друге, це про-
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відні направлення в діяльності органів
виконавчої влади, за допомогою них
знаходить вираз цільове навантажен-
ня даної системи державної влади, і з
ними прямо пов’язаний обсяг держав-
но-владних повноважень, що надаєть-
ся органам виконавчої влади [2, с. 15];
по-третє, це діяльність органу відпо-
відно до його компетенції (повнова-
жень) [3]. Отже, як випливає із вище-
зазначеного, функції Державної служ-
би зайнятості – це основні напрями
діяльності останньої, в межах яких
забезпечується реалізація державної по-
літики у сфері зайнятості населення.

В адміністративно-правовій літе-
ратурі є різні варіанти класифікації
функцій управлінської діяльності. Тра-
диційним є поділ на такі види:

а) загальні (або основні) функції;
б) спеціальні (або спеціалізовані)

функції, які відображають специфіку
або конкретного суб’єкта управління,
або керованого об’єкта;

в) допоміжні (або обслуговуючі)
функції, які обслуговують виконання
загальних і спеціальних функцій [4].

Загальні функції, за визначенням
Ю. П. Битяка, справляють об’єктивно
необхідний вплив на певні процеси,
що відбуваються в господарській, по-
літичній, соціально-культурній та інших
сферах. Ці функції є основними, при-
таманними будь-якому управлінню,
незалежно від того, на якому рівні та
в яких галузях вони здійснюються.
Загальними функціями державного
управління є:

– прогнозування – це наукове
передбачення, систематичне дослі-
дження стану, структури, динаміки та
перспектив управлінських явищ і про-
цесів, властивих суб’єкту й об’єкту
управління;

– планування, яке полягає у визна-
ченні мети, напрямів, завдань, засобів
реалізації тих чи інших процесів
(соціальних, економічних, політич-
них, культурних тощо), розробленні
програм, за допомогою яких має бути
досягнуто мети;

– організація, яка пов’язана зі ство-
ренням організаційного механізму.
Мета цієї функції – сформувати
керуючі та керовані системи, а також
зв’язки й відносини між ними. Особ-
ливість функції організації щодо
інших самостійних функцій полягає в
тому, що це єдина функція, яка забез-
печує взаємозв’язок і ефективність
усіх інших функцій управління. Зміст
функції організації включає створен-
ня органів управління, побудову струк-
тури апарату управління, формування
управлінських підрозділів, ланок, роз-
роблення положень про органи управ-
ління, встановлення взаємозв’язків
між управлінськими структурами, під-
бір і розстановку кадрів тощо [5].

На нашу думку, ця функція по-
винна також забезпечувати зв’язок
органу виконавчої влади з іншими
органами щодо керованої системи, які
здійснюють опосередковане регулю-
вання відповідним об’єктом керування,
а не лише зв’язок внутрішніх елемен-
тів системи:

– завдяки функції регулювання до-
сягають необхідного стану впорядку-
вання та стійкості системи управлін-
ня. Регулювання охоплює переважно
поточні заходи щодо будь-яких від-
хилень від завдань і заданих програм.
За допомогою регулювання здійснюю-
ться безпосереднє керівництво, пове-
дінка керованих об’єктів;

– координація як функція забезпечує
узгодження діяльності систем управлін-
ня. Завдяки координуванню узгоджу-
ють дії керівників не тільки всередині
управлінської ланки, а й дії керівників
інших управлінських структур;

– облік пов’язано зі збиранням, пе-
редачею, зберіганням і переробленням
даних, реєстрацією та групуванням ві-
домостей про діяльність системи управ-
ління, наявність і витрати ресурсів тощо.
Облік є передумовою контролю;

– контроль покликаний постійно
надавати інформацію про дійсний
стан справи щодо виконання завдань.
Контроль починається з одержання
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інформації про дійсний стан керова-
ного об’єкта та закінчується прийнят-
тям рішень, які передбачають відпо-
відну корекцію в системі управління
для досягнення запланованої мети.
Цю класифікацію побудовано на під-
ставі внутрішньої технології управлін-
ської діяльності [5]. На нашу думку, ці
дві функції повинні бути об’єднані, бо
облік ведеться задля контролю щодо
стану керованого об’єкта.

Спеціальні функції характеризу-
ють особливості конкретного суб’єк-
та чи об’єкта управління [5].

Останню групу функцій, виділених
за ознакою характеру управлінських
завдань, становлять допоміжні функ-
ції (діловодство, секретаріат, архівна
діяльність, канцелярська діяльність)
призначені для обслуговування основ-
них функцій [6].

На наш погляд, класифікація функ-
цій Державної служби зайнятості по-
винна бути науково та законодавчо
обґрунтованою, конкретно визначе-
ною, такою, що в повному обсязі буде
характеризувати правовий статус
служби та її призначення. Слід пого-
дитися з думкою В. Г. Федоренка, який
говорить: «…якщо розглядати центри
зайнятості України в системі органів
державного управління, то їх діяль-
ність охоплює прогнозування, пла-
нування, організацію, регулювання,
координацію, стимулювання та вико-
нання інших функцій, передбачених
законодавством України. І хоча в
законодавстві прямо не вказується на
роль державної служби зайнятості у
державному управлінні (регулюван-
ні), але зазначені функції є складовою
загального процесу державного управ-
ління [7, с. 517–518].

Отже, функції Державної служби
зайнятості можна поділити на основ-
ні, спеціальні та допоміжні, які, у свою
чергу, мають певне коло підгруп.
Загальні функції ДСЗУ визначають її
статус і місце в системі органів вико-
навчої влади. До основних функцій
відносяться:

1. Прогнозування, яке полягає в
дослідженні, аналізі стану, структури,
динаміки ринку праці, а також визна-
чення на підставі отриманих даних
процесів регулювання зайнятості на-
селення. До цієї функції відноситься,
зокрема:

– аналіз і прогнозування попиту 
та пропозиції на робочу силу;

– збір та опрацювання адміністра-
тивних даних, які відображають стан
ринку праці та становище у сфері за-
йнятості населення;

– розроблення прогнозів щодо
структури робочих місць, потреби
підприємств, установ і організацій у
працівниках за їх професійним скла-
дом та визначення на цій основі обся-
гів і напрямів професійної підготовки,
підвищення кваліфікації та перепід-
готовки вивільнюваних працівників
та незайнятого населення;

– розроблення статистичної звіт-
ності про стан ринку праці, попит і
пропонування на робочу силу, іншу
звітність про зайнятість населення,
забезпечує її достовірність та своєчас-
не подання.

2. Планування, яке полягає у ви-
значенні напрямів реалізації політики
зайнятості, а саме:

– підготовка перспективних і по-
точних державної і територіальних
програм зайнятості та заходів щодо
соціальної захищеності різних груп
населення від безробіття;

– розроблення та винесення на
розгляд місцевих державних адміні-
страцій, виконавчих органів відповід-
них рад пропозиції про встановлення
для підприємств, установ, організацій,
незалежно від форм власності, квоти
прийняття на роботу осіб, які потре-
бують соціального захисту і нездатні
на рівних умовах конкурувати на ринку
праці;

– підготовка пропозиції щодо ви-
значення територій пріоритетного
розвитку, де збільшення кількості
робочих місць заохочується держа-
вою;

Функції Державної служби зайнятості України 
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– внесення до місцевих державних
адміністрацій пропозиції про броню-
вання на підприємствах, в установах і
організаціях до 5 процентів загальної
кількості робочих місць для осіб, які
потребують соціального захисту і
нездатні на рівних умовах конкурува-
ти на ринку праці;

– сприяння створенню додаткових
робочих місць на підприємствах, в
установах і організаціях для викори-
стання праці громадян, які потребу-
ють соціального захисту і нездатні на
рівних умовах конкурувати на ринку
праці, а також на територіях пріори-
тетного розвитку;

– внесення пропозиції до місцевих
державних адміністрацій, виконавчих
органів відповідних рад про зупинен-
ня на строк до 6 місяців рішення під-
приємств про вивільнення працівників
у разі утруднення їх наступного пра-
цевлаштування з одночасною частко-
вою або повною компенсацією ви-
трат підприємств, викликаних цією
відстрочкою.

3. Обліково-контрольна функція.
Зводиться до збирання, реєстрації,
перероблення та зберігання інформа-
ції щодо ринку праці. До цієї функції
відноситься:

– ведення обліку громадян, які
звертаються з питань працевлашту-
вання, вільних робочих місць і вакант-
них посад;

– реєстрація безробітних;
– контроль працевлаштування, ве-

дення первинного обліку працевлаш-
тування громадян, а також громадян,
направлених на професійну підготов-
ку, підвищення кваліфікації та пере-
підготовку і оплачувані громадські
роботи;

– здійснення контролю за дотри-
манням підприємствами, установами
й організаціями усіх форм власності,
законодавства про зайнятість насе-
лення;

– вживання заходів до запобігання
незаконному використанню робочої
сили;

– ведення обліку та складання 
звітів про витрачання коштів дер-
жавного фонду сприяння зайнятості
населення.

4. Організаційна функція пов’я-
зана зі створенням механізму взаємо-
дії служби з органами щодо реаліза-
ції політики зайнятості населення,
а саме:

– організація при потребі профе-
сійної підготовки і перепідготовки
громадян у системі служби зайнятості
або направлення їх до інших навчаль-
них закладів, що ведуть підготовку та
перепідготовку працівників, сприяння
підприємствам у розвиткові та визна-
ченні змісту курсів навчання й пере-
навчання;

– організація оплачуваних гро-
мадських робіт для забезпечення тим-
часової зайнятості населення, перед-
усім для осіб, зареєстрованих як без-
робітні, на підприємствах, в установах
і організаціях комунальної власності
та за договорами на інших підприєм-
ствах, в установах і організаціях;

– співробітництво із підприємства-
ми, організаціями, установами та орга-
нами місцевого самоврядування щодо
вирішення питань зайнятості населення.

5. Регулювання та управління.Функ-
ція полягає у здійсненні безпосеред-
нього керівництва поведінкою суб’єктів
соціально-трудових відносин.

6. Інформаційно-роз’яснювальна
функція означає надання всім суб’єк-
там трудових відносин необхідної ін-
формації щодо стану ринку праці,
заходів підвищення конкурентоздат-
ності та професійного самовизначен-
ня населення. Така функція повинна
мати місце у класифікації тому, що
вона сприяє формуванню активної
поведінки громадян на ринку праці.
До цієї функції можна віднести:

– інформування населення про стан
ринку праці, наявність вільних робо-
чих місць і вакантних посад на підпри-
ємствах, в установах і організаціях
держави, про послуги, що надаються
службою зайнятості;
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– консультування громадян з пи-
тань одержання роботи, в тому числі в
інших населених пунктах держави,
умов і оплати праці;

– інформування та консультуван-
ня власників підприємств, установ і
організацій або уповноважені ними
органи щодо наявності незайнятої
робочої сили на відповідній території,
можливості забезпечення нею під-
приємств, установ і організацій, вклю-
чаючи проведення переселення гро-
мадян і членів їхніх сімей з інших
регіонів держави;

– інформування населення про на-
явність навчальних закладів, центрів,
курсів, технічних шкіл, комбінатів,
пунктів підготовки та перепідготовки
кадрів, про строки навчання;

– проведення роботи з питань ор-
ганізації професійної діяльності гро-
мадян України за кордоном.

Спеціальні функції визначають
призначення Державної служби зайня-
тості як органу з надання соціальної
підтримки незайнятому населенню та
складаються з:

1. Надання соціальних послуг, зо-
крема працевлаштування, яке поля-
гає у наданні допомоги громадянам
у підборі підходящої роботи, які ба-
жають змінити професію або місце
роботи (у зв’язку з пошуками високо-
оплачуваної роботи, зміною умов і
режиму праці тощо), вивільнюваним
працівникам і незайнятому населен-
ню і власникам підприємств, установ,
організацій або уповноваженим ними
органам у підборі необхідних праців-
ників.

2. Соціально-захисна функція, яка
передбачає визначення, нарахування
та надання незайнятому населенню
різноманітних видів матеріальної до-
помоги, а саме: виплата допомоги по
безробіттю, матеріальної допомоги
по безробіттю, надання одноразової
матеріальної допомоги безробітним
та членам сімей, які перебувають на 
їхньому утриманні, а також мате-
ріальної допомоги громадянам, які

проходять підготовку, перепідготовку
або підвищення кваліфікації за напра-
вленням державної служби зайнято-
сті, надає безпроцентні позики безро-
бітним для зайняття підприємниць-
кою діяльністю; компенсування до
50% витрат підприємствам, устано-
вам і організаціям на перепідготовку
працівників, які підлягають скорочен-
ню у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці, за умови їх пра-
цевлаштування.

Допоміжні функції призначені для
обслуговування процесу управління
зайнятістю населення (ринком праці).
До таких можна віднести:

1. Нормотворчість – прийняття
нормативних актів управління діяль-
ністю державної служби зайнятості,
видача суб’єктам підприємницької
діяльності ліцензії на посередництво у
працевлаштуванні за кордоном, вида-
ча дозволів на працевлаштування іно-
земцям та особам без громадянства,
які прибули в Україну на визначений
термін.

2. Оперативно-виконавча функція –
реалізація законодавства про зайня-
тість населення.

3. Юрисдикційна функція – засто-
сування адміністративних, фінансових
та дисциплінарних санкцій.

Отже, визначені функції допомага-
ють зрозуміти, в яких напрямах здійс-
нюється діяльність ДСЗУ, які з них в
першочерговому порядку потребу-
ють підвищеної уваги з боку законо-
давця, які потребують пильної уваги з
боку контролюючих органів та орга-
нів виконавчої влади, органів держав-
ного управління. Зокрема, допоміжні
функції мають бути насамперед в полі
зору прокуратури, інших наглядових
та контрольних органів, тоді як основ-
ні функції мають бути предметом
посиленої уваги з боку органів вико-
навчої влади, які саме і мають реалі-
зовувати різноманітні програми та
рішення, державну політику зайнято-
сті; а питання, що вирішуються в
межах соціально-захисної функції,–
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мають обов’язково враховуватись
при прийнятті державного бюджету, в
деяких випадках місцевого бюджету
тощо. Таким чином, вдала системати-
зація функцій дає можливість глибше

розкрити зміст та сутність Державної
служби зайнятості, а також виявити
напрями подальших досліджень з ме-
тою вдосконалення діяльності цього
державного органу.
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Петренко І. В. Функції Державної служби зайнятості України
Стаття присвячена вивченню функцій Державної служби зайнятості України.

Проаналізовано зміст та сутність поняття «функції ДСЗУ». З’ясовано, що існують
основні, спеціальні та допоміжні функції ДСЗУ. Розкрито кожний із видів функцій
ДСЗУ.

Ключові слова: Державна служба зайнятості України, функції Державної
служби зайнятості України, функції органів виконавчої влади.

Петренко И. В. Функции Державной службы занятости Украины
Статья посвящена изучению функций Государственной службы занятости

Украины. Проанализировано содержание и сущность понятия «функции ДСЗУ».
Выяснено, что существуют основные, специальные и вспомогательные функции
ДСЗУ. Раскрыт каждый из видов функций ДСЗУ.
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Petrenko I. Functions of the State Employment Service of Ukraine
This article is devoted to the study of the functions of the State Employment Servi-

ce of Ukraine.Analyzed the content and nature of the concept of «function Government
service of employment of Ukraine.» It was found that there are basic, special and auxi-
liary functions Government service of employment of Ukraine. Reveals each of the
types of functions Government service of employment of Ukraine.

Key words: State Employment Service of Ukraine, the functions of the State Emplo-
yment Service of Ukraine, the functions of the executive.


