
Інфраструктурна підтримка розвитку ринку праці. 

З огляду на виявлені проблеми функціонування інфраструктури ринку 

праці (ІРП) в Україні й загальні світові тенденції для забезпечення 

гармонійного й сталого розвитку українського ринку праці його 

інфраструктурна підтримка має бути зорієнтована на досягнення основних 

цілей: 

• формування адекватного законодавчого регулювання ІРП; 

• розширення інформаційного забезпечення; 

• удосконалення функціонування окремих ланок ІРП; 

• налагодження співробітництва між різними підсистемами ІРП. 

Безперечно, створення законодавчої бази з чітким визначенням послуг, 

які можуть надаватися на ринку праці, умов їх надання, запровадження 

обов’язкового ліцензування посередників на ринку праці – необхідні 

передумови для подальшого розвитку ринку праці в Україні. 

Заходи з диверсифікації джерел даних щодо ІРП, удосконалення 

методики проведення обстеження економічної активності населення і 

поширення практики оцінювання задоволення клієнтів мають сприяти 

формуванню максимально повної системи інформації щодо функціонування 

ІРП в Україні. Для її окремих ланок пріоритетами розвитку мають стати: для 

державної – переорієнтація структури витрат у бік збільшення частки витрат 

на активні заходи політики, спрямованість на підвищення якості робочої 

сили й задоволення клієнтів (як пошукувачів, так і роботодавців) наданими 

послугами; для приватних – розвиток самоорганізаційних механізмів 

(створення асоціацій посередників, розроблення кодексів поведінки й 

стандартів якості надання послуг). Налагодження дієвих механізмів 

співробітництва ДСЗ і недержавних посередників (обмін інформацією, 

спільні проекти тощо) на ринку праці України забезпечить функціонування 

ІРП як єдиної системи, одночасно сприяючи підвищенню ефективності 

кожної окремої ланки. 

Через постійне зростання темпів і масштабів змін попиту на робочу силу 

ключову роль в ефективному функціонуванні ІРП починають відігравати не 

пошук інформації щодо пошукувачів і вакансій, а процеси формування чи 

зміни пропозиції робочої сили відповідно до поточних і перспективних вимог 

попиту. Саме концентрація основної уваги на навчанні робочої сили не 

тільки сприятиме мінімізації негативних наслідків економічної кризи на 

національному ринку праці, але й стане запорукою його ефективного 

розвитку в довгостроковій перспективі (Марченко І. Інфраструктурна 

підтримка розвитку ринку праці // Вісник НАН України. – 2012. – № 9. –  
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