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У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування публічного 

управління інноваційним розвитком сфери  зайнятості населення та розроблено 

практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності органів публічної влади 

у цій сфері. 

Встановлено, що у нових соціально-економічних умовах в Україні 

зростає актуальність публічного управління інноваційним розвитком сфери 

зайнятості населення, оскільки підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки  неможливе без радикальних змін у відтворенні та 

ефективному використанні людської праці. Для подолання таких негативних 

тенденцій як високий рівень безробіття, низька динаміка створення нових 

робочих місць, дисбаланс у структурі попиту та пропозиції робочої сили, до 

яких додалися такі виклики як військова російська агресія, окупація Криму і 

частини Донецької та Луганської областей, пандемія  COVID-19,  зростання 

трудової міграції, потрібне удосконалення системи управління у сфері 

зайнятості та впровадження інноваційного типу зайнятості, який 

характеризується гнучкістю, динамічністю, ефективністю, передбачає постійне 

оновлення змісту та форм зайнятості, реалізацію освітнього і творчого 

потенціалу населення у сфері праці, створення нових типів праці. 

Аргументовано, що дослідження публічного управління інноваційним 

розвитком сфери  зайнятості населення потребує розробки та запровадження 

заходів, спрямованих на формування інноваційної моделі зайнятості, 



впровадження нових підходів у публічному управлінні сферою зайнятості, 

визначення нагальних потреб у трудових ресурсах та їх адаптації до актуальних 

тенденцій ринку праці, формування суспільного запиту на підготовку, 

перепідготовку фахівців у різних сферах діяльності на основі сучасних освітніх 

технологій.  

Сформовано основні завдання органів публічного управління сферою 

зайнятості в Україні, до яких  зараховано: вироблення науково обґрунтованого 

прогнозування процесів, що відбуваються на ринку праці, формування 

відповідної стратегії, поточних і довгострокових програм зайнятості; 

координація інтересів всіх суб’єктів управління процесом зайнятості; 

стимулювання процесів соціально-економічного розвитку для вирішення 

проблем зайнятості; переорієнтація курсу вирішення соціальних проблем на 

розширення ринку праці, організацію допомоги в наданні або пошуку роботи 

усім, хто бажає працювати; моніторинг і аналіз результатів політики зайнятості; 

контроль виконання визначених завдань.  

Визначено, що метою публічного управління у сфері інноваційного 

розвитку сфери зайнятості є створення умов для максимально можливої 

зайнятості населення шляхом правових, економічних і адміністративно-

організаційних методів регулювання, підвищення якості та 

конкурентоспроможності робочої сили, сприяння розвитку інноваційного типу 

зайнятості.  

Сформульовано поняття публічного управління інноваційним розвитком 

сфери зайнятості як діяльності органів публічної влади, спрямованої на 

забезпечення продуктивної й ефективної зайнятості; досягнення 

збалансованості на ринку праці; створення нових робочих місць та постійної 

перепідготовки фахівців у відповідності до актуальних потреб інноваційної 

економіки, розвитку інноваційної діяльності на основі концепції «Індустрія 

4.0»; підвищення продуктивності праці та посилення конкурентоспроможності 

робочої сили шляхом впровадження системних правових, організаційних 

економічних змін. 



Встановлено, що основними принципами публічного управління 

інноваційним розвитком сфери зайнятості населення є принципи стабільності, 

системності, адекватності, збалансованості, законності, пріоритету досягнення 

повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості, гармонізації інтересів 

найманих працівників, роботодавців і суспільства, комплексності. Доведено, 

що до методологічних принципів політики зайнятості, актуальних для України, 

доцільно зарахувати принцип субсидіарності, оскільки в умовах децентралізації 

має здійснюватися зміна підпорядкованості цілей, завдань управління 

зайнятістю на державному, регіональному та локальному рівнях. 

Доведено, що публічне управління інноваційним розвитком сфери 

зайнятості населення України в умовах трансформаційних змін здійснюється з 

урахуванням наявного соціально-економічного стану України і передбачає  

інклюзивність ринку праці, його адаптацію до демографічних змін, підвищення 

продуктивності праці, активну підтримку формування нових вмінь, навичок та 

підвищення кваліфікації як працюючих, так і майбутніх фахівців, забезпечення 

соціального захисту населення від безробіття. 

Систематизовано основні функції органів публічної влади у сфері 

зайнятості населення (прогностично-цільова, організаційно-правова, 

координуючо-регулююча, мотиваційно-стимулююча, консолідуюча, 

інформаційна, соціальна, контролююча, корегуюча) та механізми, необхідні для 

реалізації політики зайнятості та її інноваційного розвитку (нормативно-

правовий, організаційний, мотиваційний, інформаційний). Запропоновано 

комплексний механізм державного регулювання інноваційного розвитку сфери 

зайнятості. 

Узагальнено зарубіжний досвід публічного управління сферою зайнятості 

населення та можливості його адаптації в Україні. Зокрема до практик, які 

можуть бути адаптованими в Україні, зараховано наступні: створення фірм з 

«оренди» робочої сили, які надають працівникам пакет соціальних послуг і 

постійну зайнятість у фірмі на умовах тимчасової зайнятості на різних 

підприємствах за направленням фірми (досвід Німеччини); заходи щодо 



отримання молоддю першого робочого місця, стажування тощо, зокрема 

шляхом повного або часткового його субсидіювання державою на певний 

термін (досвід Європейського Союзу, США); фінансування місцевою владою 

кооперативів, які цілком віддають у розпорядження безробітних, які володіють 

необхідними професійними навичками (досвід Великобританії); виплата 

допомоги через безробіття працівникам із низькою заробітною платою з метою 

збереження робочого місця (досвід Німеччини); звільнення підприємця від 

сплати внесків на соціальне страхування на один рік, якщо він організовує 

курси перепідготовки безробітних на своєму підприємстві (досвід Німеччини); 

фінансові пільги підприємствам, створеним безробітними: звільнення від 

виплати соціальних податків терміном на 6 місяців (досвід Франції); виплата 

субсидій підприємствами для стимулювання створення нових робочих місць і 

проведення курсів підготовки та перепідготовки працівників (досвід Японії). 

Охарактеризовано нормативно-правові засади регулювання ринку праці 

та сфери зайнятості, розроблено рекомендації щодо вдосконалення 

законодавства у цій сфері в умовах трансформаційних перетворень та 

упровадження сучасних нетипових форм зайнятості в Україні, які стосуються 

дистанційної роботи та статусу дистанційних працівників, економічного 

стимулювання роботодавців, сприяння продуктивній зайнятості, удосконалення 

системи державного регулювання діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні, механізму участі роботодавців у підготовці кваліфікованих 

кадрів (що викладено у Проекті Положення про базове підприємство закладу 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти). 

Здійснено аналіз трансформаційних змін, які відбуваються у сучасному 

світі, зокрема процесу глобалізації, проблем демографії, процесів 

автоматизатиції, роботизації, розвитку штучного інтелекту, флексибілізації 

ринку праці, та доведено, що перехід до інноваційного типу зайнятості може 

здійснюватися на основі формування нового інтелектуально-професійного 

простору; зміни форми праці; виникнення нового типу відносин в системі 

зайнятості; посилення та поглиблення змісту гнучкості зайнятості.  



Сформовано пріоритетні напрями роботи державної служби зайнятості, 

до яких зараховані: удосконалення взаємодії з роботодавцями із врахуванням їх 

вимог та інтересів щодо забезпечення робочою силою, що сприятиме 

ефективному використанню наявних вакансій; покращення якості соціальних 

послуг, що надаватимуться безробітним і роботодавцям, замовникам 

підготовки кадрів; забезпечення індивідуального підходу до розв’язання 

проблеми зайнятості кожного безробітного, насамперед, з числа таких, що не 

спроможні скласти конкуренції на ринку праці; посилення профорієнтаційної 

роботи серед молоді з метою формування професійних намірів учнів та 

побудови професійної кар’єри. 

Аргументовано роль соціального партнерства у спільній розробці, 

прийнятті та реалізації соціально-економічної й трудової політики, заснованої 

на збалансованості інтересів суспільства, безробітних і роботодавців. 

Визначено, що соціальне партнерство як форма взаємодії між закладами освіти 

і роботодавцями  дає змогу ефективно реалізувати педагогічні умови 

впровадження інноваційних виробничих технологій у процес підготовки 

кваліфікованих кадрів, при якій відбувається системне оновлення змісту освіти 

з урахуванням техніко-технологічних змін та прискорена соціально-професійна 

адаптація здобувачів освіти до умов реального виробництва, формування в них 

професійної компетентності. 

Рекомендовано для удосконалення публічного управління та 

адміністрування зайнятістю населення як інструменту посилення спроможності 

територіальних громад наступні шляхи: тісна співпраця громад з різними 

групами стейкхолдерів (з центрами зайнятості, громадськими організаціями, 

роботодавцями тощо); закріплення ролі та відповідальності органів місцевого 

самоврядування за створення умов для підвищення рівня зайнятості; орієнтація 

на вчасну ідентифікацію проблеми зайнятості та проведення випереджувальних 

дій; підвищення ролі профорієнтації молоді щодо оптимального вибору 

майбутньої професії; підвищення ролі центрів професійно-технічної освіти на 

ринку освітніх послуг для дорослого населення, розширення їх можливостей 



для охоплення ними потреб усіх галузей економіки в професійному навчанні 

робітничих кадрів регіонів, де вони розміщені, а також прилеглих до них;  

удосконалення механізмів отримання повної та достовірної інформації про 

попит на робочу силу на ринку праці та стимулювання роботодавців до 

створення та збереження робочих місць; упровадження нових підходів до 

повернення шукачів роботи до активної зайнятості, розвитку комунікацій між 

учасниками ринку праці, суб’єктами господарювання, які надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні, представниками громадських організацій.  

Розглянуто питання працевлаштування учасників АТО/ОСС, внутрішньо 

переміщених осіб, доведено необхідність використання різноманітних програм 

перепідготовки та підвищення кваліфікації цієї категорії шляхом реалізації 

окремих програм і проектів, створення умов для відкриття ними власного 

бізнесу. 

Проаналізовано використання нетипових форм зайнятості населення в 

умовах змін ринку праці та визначено необхідність надати гарантії договірної 

свободи сторонам індивідуальних трудових відносин, та їх надійний соціальний 

захист на основі міжнародних трудових стандартів; доведено необхідність 

правового регулювання протидії нелегальній і тіньовій зайнятості; 

запропоновано виконання державою у сфері он-лайн зайнятості регулюючих, 

контролюючих функцій, що має супроводжуватися формуванням належної 

правової бази, стимулюванням розвитку цифрового ринку праці. 

Обґрунтовано науково-методичні засади впровадження проектного 

підходу в публічному управлінні інноваційним розвитком сфери зайнятості 

населення в Україні, що передбачає застосування концептуальних засад 

управління проектами для розробки та здійснення програм і проектів у сфері 

зайнятості населення, а також використання проектної освітньої діяльності в 

удосконаленні взаємодії ринків праці та освітніх послуг. 

Доведено, що діяльність органів публічного управління інноваційним 

розвитком сфери зайнятості, публічне управління сферою зайнятості має бути 

орієнтованим не лише на подолання негативних тенденцій у розвитку сфери 



зайнятості, а й на сприяння розвитку зайнятості за наступними пріоритетами: 

сприяння ефективній зайнятості населення, підвищення її гнучкості, 

стимулювання зростання зайнятості в інноваційних галузях економіки; 

збільшення попиту на людські ресурси в конкурентних галузях, що вимагають 

висококваліфікованих кадрів, які здатні забезпечити ефективне використання 

отриманих знань, умінь і навичок, а також активне впровадження передових 

методів праці; забезпечення гнучкості трудового законодавства і посилення 

контролю за його виконанням; збереження і розвиток трудового, 

інтелектуального потенціалу працівників, підвищення їх 

конкурентоспроможності та мобільності; створення сприятливих умов для 

розвитку творчого потенціалу всіх суб’єктів соціально-трудових відносин – 

роботодавців, найманих працівників та посередників на ринку праці; 

використання засобів та інструментів коригування системи зайнятості. 

Розроблено комплексну модель публічного управління у сфері 

інноваційного розвитку зайнятості населення. 
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ABSTRACT 

Suprun Costiantyn. Public management of innovative development of 

employment  – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.  

The dissertation for а Doctor of  Philosophy Degree in Specialty 281 “Public 

Management and Administration”. – State Institution of Higher Education 

“University of Educational Management” National Academy of Educational Sciences 

of Ukraine. Kyiv, 2021. 

In the dissertation work the theoretical substantiation of public management of 

innovative development of the sphere of employment of the population is carried out 

and practical recommendations on improvement of activity of public authorities in 

this sphere are developed. 



It is established that in the new socio-economic conditions in Ukraine the 

urgency of public management of innovative development of employment is 

growing, as increasing the competitiveness of the national economy is impossible 

without radical changes in the reproduction and effective use of human labor. 

To overcome such negative trends as high unemployment, low dynamics of job 

creation, imbalance in the structure of supply and demand of labor, to which were 

added such challenges as Russian military aggression, occupation of Crimea and 

Donetsk and Luhansk regions, pandemic COVID-19, growth of labor migration, 

improvement of the employment management system and introduction of innovative 

type of employment, which is characterized by flexibility, dynamism, efficiency, 

provides constant updating of the content and forms of employment, realization of 

educational and creative potential in the field of labor, creation of new types of work. 

It is argued that the study of public management of innovative development of 

employment requires the development and implementation of measures aimed at 

forming an innovative model of employment, implementing new approaches in 

public management of employment, identifying urgent needs for labor and their 

adaptation to current labor market trends. request for training, retraining of specialists 

in various fields of activity on the basis of modern educational technologies. 

The main tasks of public administration bodies in the field of employment in 

Ukraine are formed, which include: development of scientifically sound forecasting 

of processes occurring in the labor market, formation of appropriate strategies, 

current and long-term employment programs; coordination of interests of all subjects 

of management of employment process; stimulating the processes of socio-economic 

development to solve employment problems; reorientation of the course of solving 

social problems to the expansion of the labor market, organization of assistance in 

providing or finding work to all who wish to work; monitoring and analysis of 

employment policy results; control over the implementation of certain tasks. 

It is determined that the purpose of public administration in the field of 

innovative development of employment is to create conditions for maximum 

employment by legal, economic and administrative-organizational methods of 



regulation, improving the quality and competitiveness of the workforce, promoting 

innovative employment. 

The concept of public management of innovative development of employment 

as an activity of public authorities aimed at ensuring productive and efficient 

employment is formulated; achieving balance in the labor market; creation of new 

jobs and constant retraining of specialists in accordance with the current needs of the 

innovative economy, the development of innovative activities based on the concept of 

«Industry 4.0»; increasing labor productivity and strengthening the competitiveness 

of the workforce through the introduction of systemic legal, organizational and 

economic changes. 

It is established that the main principles of public management of innovative 

development of employment are the principles of stability, system, adequacy, 

balance, legality, priority of achieving full, productive and freely chosen 

employment, harmonization of interests of employees, employers and society, 

complexity. It is proved that the methodological principles of employment policy, 

relevant for Ukraine, should include the principle of subsidiarity, as in the context of 

decentralization should change the subordination of goals, objectives of employment 

management at the state, regional and local levels. 

It is proved that public management of innovative development of employment 

in the conditions of transformational changes is carried out taking into account the 

current socio-economic situation of Ukraine and involves inclusive labor market, its 

adaptation to demographic change, productivity, active support of new skills, skills 

and development both working and future professionals, ensuring social protection of 

the population from unemployment. 

The main functions of public authorities in the field of employment 

(prognostic-target, organizational-legal, coordinating-regulating, motivational-

stimulating, consolidating, informational, social, controlling, corrective) and 

mechanisms necessary for the implementation of employment policy and its 

innovative development are systematized. normative-legal, organizational, 



motivational, informational). A complex mechanism of state regulation of innovative 

development of employment is proposed. 

The foreign experience of public management in the field of employment and 

the possibility of its adaptation in Ukraine are summarized. In particular, the practices 

that can be adapted in Ukraine include the following: creation of labor "rental" 

companies that provide employees with a package of social services and permanent 

employment in the company on temporary employment at various enterprises in the 

direction of the company (German experience); measures for young people to get 

their first job, internship, etc., in particular by fully or partially subsidized by the state 

for a certain period (the experience of the European Union, the United States); 

funding by local authorities of cooperatives that are entirely at the disposal of the 

unemployed who have the necessary professional skills (UK experience); payment of 

unemployment benefits to low-wage workers in order to save their jobs (German 

experience); exemption of an entrepreneur from paying social security contributions 

for one year if he organizes retraining courses for the unemployed at his enterprise 

(German experience); financial benefits to enterprises created by the unemployed: 

exemption from social taxes for a period of 6 months (French experience); payment 

of subsidies by enterprises to stimulate the creation of new jobs and training and 

retraining courses (Japanese experience). 

The normative and legal bases of labor market and employment regulation are 

described, recommendations on improvement of the legislation in this sphere in the 

conditions of transformational transformations and introduction of modern atypical 

forms of employment in Ukraine concerning remote work and status of remote 

workers, economic stimulation of employers, promotion of productive employment 

are developed. improving the system of state regulation of employment mediation, 

the mechanism of participation of employers in the training of qualified personnel 

(as set out in the Draft Regulations on the basic enterprise of the institution of 

professional (vocational), professional higher and higher education). 

An analysis of transformational changes in the modern world, including 

globalization, demography, automation, robotics, artificial intelligence, labor market 



flexibility, and proves that the transition to an innovative type of employment can be 

based on the formation of a new intellectual and professional space ; changes in the 

form of work; the emergence of a new type of relationship in the employment 

system; strengthening and deepening the content of employment flexibility. 

Priority areas of work of the state employment service have been formed, 

which include: improving cooperation with employers, taking into account their 

requirements and interests in providing labor, which will contribute to the effective 

use of available vacancies; improving the quality of social services to be provided to 

the unemployed and employers, customers; ensuring an individual approach to 

solving the problem of employment of each unemployed person, first of all, among 

those who are unable to compete in the labor market; strengthening career guidance 

work among young people in order to form the professional intentions of students and 

build a professional career. 

The role of social partnership in the joint development, adoption and 

implementation of socio-economic and labor policies based on the balance of 

interests of society, the unemployed and employers is argued. It is determined that 

social partnership as a form of interaction between educational institutions and 

employers allows to effectively implement pedagogical conditions of introduction of 

innovative production technologies in the process of training qualified personnel, 

which systematically updates the content of education taking into account technical 

and technological changes and accelerated socio-professional adaptation. to the 

conditions of real production, the formation of professional competence in them. 

The following ways are recommended to improve public administration and 

employment administration as a tool for strengthening the capacity of local 

communities: close cooperation of communities with different groups of stakeholders 

(with employment centers, public organizations, employers, etc.); consolidating the 

role and responsibility of local governments in creating conditions for increasing 

employment; focus on timely identification of the employment problem and 

conducting preventive actions; increasing the role of career guidance for young 

people in the optimal choice of future profession; increasing the role of vocational 



education centers in the market of adult education services, expanding their capacity 

to cover the needs of all sectors of the economy in vocational training of workers in 

the regions where they are located, as well as adjacent to them; improving 

mechanisms for obtaining complete and reliable information on labor demand in the 

labor market and encouraging employers to create and maintain jobs; introduction of 

new approaches to the return of job seekers to active employment, development of 

communications between labor market participants, business entities that provide 

employment mediation services, representatives of public organizations. 

The issue of employment of ATO / OSS participants, internally displaced 

persons, the need to use various retraining and advanced training programs in this 

category through the implementation of certain programs and projects, creating 

conditions for them to start their own business. 

The use of atypical forms of employment in the conditions of changes in the 

labor market is analyzed and the need to provide guarantees of contractual freedom to 

the parties to individual labor relations and their reliable social protection on the basis 

of international labor standards; the necessity of legal regulation of counteraction to 

illegal and shadow employment is proved; it is proposed that the state perform 

regulatory and supervisory functions in the field of online employment, which should 

be accompanied by the formation of an appropriate legal framework, stimulating the 

development of the digital labor market. 

Scientific and methodological bases of project approach implementation in 

public management of innovative development of employment in Ukraine are 

substantiated, which provides application of conceptual principles of project 

management for development and implementation of programs and projects in 

employment, as well as use of project educational activities in improving labor 

markets and educational services. 

It is proved that the activity of public administration bodies for innovative 

development of employment, public administration of employment should be focused 

not only on overcoming negative trends in employment, but also on promoting 

employment according to the following priorities: promoting effective employment, 



increasing its flexibility, stimulating employment growth in innovative sectors of the 

economy; increasing the demand for human resources in competitive industries that 

require highly qualified personnel who are able to ensure the effective use of acquired 

knowledge, skills and abilities, as well as the active introduction of best practices; 

ensuring the flexibility of labor legislation and strengthening control over its 

implementation; preservation and development of labor, intellectual potential of 

employees, increasing their competitiveness and mobility; creation of favorable 

conditions for the development of creative potential of all subjects of social and labor 

relations - employers, employees and intermediaries in the labor market; use of 

means and tools to adjust the employment system. 

A comprehensive model of public administration in the field of innovative 

development of employment has been developed. 

Keywords: public administration; sphere of employment; innovative 

development; unemployment; labor migration; labor markets and educational 

services; employment; labor potential; project approach; training. 
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