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Сучасний ринок праці України характеризується збереженням високої частки низькопродуктивних робо9

чих місць та значних обсягів вимушеної неповної зайнятості, поширенням безробіття та зростанням його три9

валості, обмеженою пропозицією високопродуктивних робочих місць та низькими темпами росту заробітної

плати, що у підсумку сприяє розширенню контингенту осіб, які формують додаткове навантаження на ринок

праці через потребу працевлаштування. За таких умов регіональні центри зайнятості потребують перегляду

існуючих підходів щодо сприяння працевлаштуванню безробітних та розробки принципово нових стратегій,

спрямованих на запобігання довготривалого безробіття. У цьому контексті все більшої актуальності набуває

необхідність вивчення світового досвіду в цій сфері та розробки національної методики профілювання безроб9

ітних за групами ризику.

Під профілюванням безробітних у статті розуміється поділ безробітного населення на окремі категорії залеж9

но від ризику їхнього перебування в стані довготривалого безробіття. При визначенні ризику довготривалого

безробіття заропоновано враховувати індивідуальні характеристики безробітних, які відображають їхній потен9

ціал, професійні задатки, досвід та трудову мотивацію. На думку авторів статті, такий підхід у роботі державної

служби зайнятості дозволить вже на початкових етапах швидко виявляти категорії безробітних з високою потен9

ційною тривалістю незайнятості та залучити їх до спеціальних активних програм сприяння зайнятості.

Вивчення передового досвіду розвинутих країн світу засвідчило, що система профілювання високо розви9

нена та використовується ще на перших стадіях роботи з безробітними у Німеччині, Данії, Ірландії, Нідерлан9

дах, Швеції, США, Словенії. Серед найбільш успішних сучасних технолгій профілювання частіше використову9

ються: профілювання з залученням соціальних працівників та статистичне профілювання.

У статті запропоновано рекомендації щодо визначення методів і форм роботи з незайнятими, які мають

різні можливості працевлаштування, та заходи щодо удосконалення технологій роботи Державної служби зай9

нятості України з різними категоріями зареєстрованих безробітних.

A modern labor market in Ukraine is characterized by a high proportion of low9productive jobs and a significant

amount of involuntary part9time employment, rising unemployment and an increase in its duration, a restricted supply

of high9performance jobs and slow wage growth, what eventually results in an expansion of a contingent of people, who

create an additional burden on a labor market because of their employment needs. Under these conditions, regional

employment centers require a revision of existing approaches for promoting employability of the unemployed and

development of innovative strategies aimed at preventing long9term unemployment. More compelling character receives

the need to study international experience in this field and development of the national methodology for profiling the

unemployed according to groups of risk.

Under the profiling of the unemployed authors understand a division of the unemployed into separate categories

depending on the risk of their long9term unemployment state. In determining the risk of long9term unemployment

authors propose to take into account the individual characteristics of the unemployed that reflect their potential,

professional abilities, experience and career motivation. According to the authors, this approach in the operation of

public employment services agencies will allow at the initial stages quickly identify categories of the unemployed with

high probability of the long9term unemployment and make them to active participate in special programs to promote

employment.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах загострення протиріч на ринку

праці, коли тривалість періоду безробіття має тенден%
цію до зростання, а кількість і якість вакансій локаль%
них ринків праці не завжди відповідає вимогам продук%
тивної зайнятості все більш наочно проявляються про%
блеми ефективності роботи державної служби зайня%
тості, зокрема у напрямі працевлаштування безробіт%
ного населення. У зв'язку з цим виникає потреба роз%
ширення спектру заходів взаємодії з безробітним насе%
ленням та врахування індивідуальних вподобань і на%
хилів у професійній сфері, ступеню трудової мотивації
та мобільності тощо. Диференційований підхід до без%
робітного населення та його сегментація залежно від
ступеня імовірності довготривалості незайнятості доз%
волять досягти максимального ефекту від реалізації
активних програм сприяння зайнятості, раціонально
розподілити фінансові та людські ресурси, спрямовані
на допомогу безробітним, скоротити контингент ос%
танніх та підвищити ефективність роботи Державної
служби зайнятості. У цьому контексті виникає не%
обхідність вивчення спеціальних методик роботи з без%
робітним населенням, однією з яких є профілювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам профілювання безробітних, вивченню

його основних підходів, типів, методології присвячено
чимало праць зарубіжних вчених, серед яких найбільшої
уваги заслуговують праці Кетрін Г. Абрахам, Д. Аарон%
сона, Б. Хаммера, Г. Хенсона, А. Роя, Т. Райпінена,
П. О'Коннелла, Е. Мак%Гіннеса, І. Келлі та ін. В Україні
проблемам подолання довгострокового безробіття та
оптимізації діяльності Державної служби зайнятості
присвятили свої праці: І. Бондар, С. Бандур, А. Колот,
Е. Лібанова, Л. Лісогор, Ю. Маршавін, О. Новікова,
В. Онікієнко, І. Петрова, Л. Шаульська та ін. Попри
значний науковий здобуток вітчизняних вчених у на%
прямі програмно%цільового підходу до безробітного на%
селення, досі невизначеними лишаються сутність понят%
тя профілювання безробітних, його типологія та меха%
нізми здійснення, що спонукає до продовження науко%
вих розвідок в цьому напрямі й зумовлює актуальність
даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних технологій

профілювання безробітного населення, визначення його
сутності й основних методів та розробка системи про%
позицій удосконалення методології роботи з особами,
які мають різні можливості повернення до зайнятості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Під профілюванням безробітних розуміється поділ
їх на окремі категорії (групи) залежно від ризику пере%
бування в стані довготривалого безробіття. У свою чер%
гу ризик довготривалого безробіття розраховується на

Investigation of the best experience of the developed countries showed that the system of profiling is highly developed

and is used even at the early stages of the work with the unemployed in Germany, Denmark, Ireland, the Netherlands,

Sweden, USA, Slovenia. Among the most successful approaches being used in the profiling are: the profiling with the

assistance of social workers and the statistical profiling.

In the article authors propose recommendations for determining methods and forms of work with the unemployed

that have different employment opportunities, and measures to improve technologies of the State employment service

of Ukraine with the different categories of the registered unemployed.

Ключові слова: безробіття, профілювання безробітних, групи безробітних, система профілювання, ризики
довгострокового безробіття, профілювання з залученням соціальних працівників, статистичне профілювання.
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базі оцінки індивідуальних характеристик безробітно%
го, що відображають його потенціал та мотивацію до
праці. В результаті сегментації безробітних залежно від
ступеня їхнього ризику тривалий час лишатися без ро%
боти для кожної з груп визначається оптимальний набір
активних програм сприяння зайнятості. Такий підхід у
роботі державних служб зайнятості дає змогу ще на по%
чаткових етапах швидко виявити проблемні категорії
безробітних з високою потенційною тривалістю незай%
нятості та залучити їх до спеціальних програм сприян%
ня зайнятості.

Спеціальні активні програми сприяння зайнятості
спрямовані на узгодження зусиль працівників Держав%
ної служби зайнятості та безробітних у напрямі підви%
щення конкурентоздатності останніх з урахуванням як
їхніх індивідуальних інтересів, так і потреб локальних
ринків праці. Передовий світовий досвід у цьому напрямі
(зокрема, США, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Да%
нія, Ірландія, Швеція) доводить, що профілювання без%
робітних дозволяє набагато ефективніше використову%
вати фінансові ресурси, призначені для боротьби з дов%
готривалим безробіттям, досягати скорочення його три%
валості та контингенту значно швидше. Використовую%
чи профілювання безробітних, державна служба зайня%
тості стає більш гнучкішою і працює значно інтенсивні%
ше з безробітними, які знаходяться у високих групах
ризику довготривалого безробіття, що у свою чергу дає
змогу оптимальніше розподіляти як людські, так і еко%
номічні ресурси.

Більшість країн світу, які активно використовують
профілювання у своїй практиці, використовують ком%
бінування методів формального та неформального
профілювання. Формальний метод профілювання ба%
зується на побудові статистичної моделі зайнятості, а
неформальний — на експертних опитуваннях фахівців
у сфері зайнятості. Розбіжності в підходах до профілю%
вання визначаються лише ступенем пріоритетності того
чи іншого методу профілювання.

У багатьох європейських країнах система профілю%
вання широко розвинена та використовується на пер%
ших стадіях роботи з безробітними. Вона впроваджуєть%
ся з метою прискорення процесу працевлаштування
особам, які прагнуть отримати роботу, та виявлення
осіб, які психологічно налаштовані на отримання ста%
тусу "довгострокового" безробітного, що є малоперс%
пективними з точки зору працевлаштування.

Дослідження світової практики організації про%
філювання безробітних дозволяє виділити наступні
підходи до профілювання (табл. 1):

а) профілювання з залученням соціальних праців%
ників, профілювання на основі правил (з сегментацією
за часом);

б) профілювання на основі даних (статистичне
профілювання).

Більшість державних служб зайнятості при визна%
ченні профілю безробітним покладаються на оцінки
своїх працівників. Профілювання з залученням соціаль%
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них працівників базується на ідеї, що соціальні праців%
ники державної служби зайнятості несуть відпові%
дальність за оцінку перспектив працевлаштування здо%
бувача, розробку його дорожньої карти, і прийняття
остаточного рішення про ступінь допомоги у працев%
лаштуванні. На відміну від профілювання з залученням
соціальних працівників, статистичне профілювання вва%
жається інформаційно насиченим методом, що засно%
ваний на аналізі кількісних статистичних даних, які за%
безпечують об'єктивні і стандартизовані оцінки перс%
пектив безробітного знайти нову роботу та забезпечує
можливість реагувати на ринкову кон'юнктуру більш
гнучкіше з позицій запобігання збереження довготри%
валого безробіття. Найбільшого поширення цей метод
набув у США. Зазвичай статистичне профілювання ви%
користовується у поєднанні з роботою соціальних пра%
цівників служб зайнятості, на яких покладається опи%
тування безробітних та накопичення інформації про
статистику праці й розвиток локальних ринків праці.
Роль соціальних працівників у статистичному профілю%
ванні й далі лишається ключовою, однак їхні рішення
здебільшого суб'єктивні та не завжди забезпечують ре%
алізацію необхідних у кожному конкретному випадку
активних заходів допомоги сприяння зайнятості.

Актуальність та дієвість світової практики органі%
зації профілювання безробітного населення потребує
детального вивчення досвіду таких країн, як: США,
Нідерланди, Німеччина, Словенія, Данія, Ірландія, Шве%
ція. Ключові характеристики систем профілювання без%
робітного населення в окремих країнах світу представ%
лені в таблиці 2.

Дослідження сучасних напрямів діяльності Держав%
ної служби зайнятості України з безробітним населен%
ням дозволяє зробити висновок про те, що основним
документом, на основі якого проводиться робота з без%
робітними є Єдина технологія надання соціальних по%
слуг центрами зайнятості України. Основними напря%
мами обслуговування незайнятого населення в зазна%
ченому документі задекларовано такі, як: навчання без%
робітних методам і техніці самостійного пошуку робо%
ти; розширення кола інформації про вакантні місця;
сприяння безробітним в їх зусиллях щодо започатку%
вання власної справи; залучення незайнятих громадян

до участі в оплачуваних громадських роботах; залучен%
ня безробітних до профорієнтаційних заходів та про%
фесійного навчання. Водночас доцільно закцентувати
увагу на тому, що в сучасних умовах зменшення
кількості вакансій та збільшення періоду безробіття
регіональні центри зайнятості потребують перегляду
існуючих технологій щодо сприяння працевлаштуван%
ню окремих категорій безробітних, тобто все більшої
актуальності набуває процес побудови індивідуальної
роботи з кожним безробітним з урахуванням його на%
хилів, здібностей, професійної мобільності, затребува%
ності на ринку праці, ступеня мотивації до трудової
діяльності, тобто організації роботи регіональних
центрів зайнятості з профілювання безробітних за гру%
пами ризику.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Виходячи з аналізу міжнародного досвіду, і врахо%

вуючи особливості української технології обслугову%
вання незайнятого населення, доцільним є використан%
ня комбінованого підходу до профілювання безробіт%
них. Пропонуємо профілювання безробітних поділити
на дві стадії:

1) оцінка потенціалу працевлаштування та мотивації
до працевлаштування на основі передбачуваної трива%
лості безробіття (доцільно використовувати комбінова%
ний підхід — статистичне профілювання у поєднанні з
роботою соціальних працівників регіональних центрів
зайнятості);

2) визначення індивідуального плану дій безробіт%
ного на основі даних, отриманих на першій стадії про%
філювання і рекомендованого плану дій (на цій стадії
профілювання має здійснюватися з залученням соціаль%
них працівників регіональних центрів зайнятості).

Переваги профілювання безробітних полягають у
тому, що дана технологія автоматизована та базується
на об'єктивній інформації про кожного безробітного.
Процедура профілювання є науково обгрунтованою і
дає можливість оптимізувати роботу державної служ%
би зайнятості та зосередити послуги саме на тих безро%
бітних, які найбільше їх потребують.

Таблиця 1. Основні підходи до профілювання безробітних
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З метою проведення дієвої активної політики зай%
нятості населення державній службі зайнятості необ%
хідно розробити і впровадити ефективні механізми
профілювання безробітних. У цьому контексті рекомен%
дації щодо удосконалення існуючих в Україні методів і
форм роботи з особами, які мають різні можливості пра%
цевлаштування передбачають:

1) розроблення, затвердження та впровадження в
практику методології сегментації безробітних, які шу%
кають роботу залежно від їхніх перспектив працевлаш%
тування;

2) удосконалення та уніфікація баз даних, що перед%
бачає розробку загальних вимог до збору та накопичен%
ня інформації про безробітне населення у розрізі віку,
статі, видів економічної діяльності, кваліфікацій, про%
фесій, причин втрати роботи тощо;

3) розроблення диференційованих технологій ак%
тивної роботи сприяння працевлаштуванню різних груп
безробітних залежно від ризиків їхнього перебування
у стані довготривалого безробіття;

4) удосконалення переліку послуг державної служ%
би зайнятості щодо сприяння працевлаштуванню та пе%
регляду умов їхнього надання різним групам безробіт%
них;

5) розробка пропозицій до Верховної Ради України
щодо внесення змін і доповнень в чинне законодавство
про зайнятість населення, які передбачають профілю%
вання безробітних.

Узгодження та впровадження нормативного за%
безпечення процедури профілювання безробітних є
необхідною умовою підвищення ефективності робо%
ти Державної служби зайнятості у напрямі мінімізації
ризиків довготривалого безробіття. На наш погляд,
законодавче закріплення за Державною службою
зайнятості України обов'язків профілювання безро%
бітних дозволить забезпечити пріоритетність досту%
пу до програм сприяння працевлаштуванню насампе%
ред осіб, які мають високі потенційні загрози перебу%
вати у стані тривалої незайнятості та оптимізувати
організаційну роботу з рештою безробітного населен%
ня.

З метою надання результативної допомоги безро%
бітним щодо працевлаштування в Україні необхідно ви%
будувати відповідну технологію, що здатна забезпечи%
ти:

— організацію за новими кваліфікаційними вимога%
ми спеціальної професійної підготовки працівників дер%
жавної служби зайнятості, які здійснюють профілюван%
ня безробітних;

— диференційований підхід до кожного безробіт%
ного, виходячи з його психологічних і професійно%ква%
ліфікаційних характеристик;

— доступ безробітних, які бажають працювати, до
оперативної інформації по мірі надходження вакансій,
а не по мірі настання терміну контрольних явок (дати
перереєстрації).

Побудова ефективної системи профілювання без%
робітного населення в Україні неможлива без залучен%
ня до обговорення її змісту і термінів всіх зацікавлених
сторін: урядовців, держслужбовців, науковців, робото%
давців. Налагодження довготривалих партнерських сто%
сунків дозволить розробити сучасну нормативну базу
для регулювання профілювання безробітних, розвива%
ти й вдосконалювати методики, механізми та інструмен%
ти реалізації концепції профілювання, забезпечити ак%
туальність програм, за якими здійснюється профілюван%
ня безробітних в Україні.
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