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АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано досвід європейських країн щодо 

регулювання ринку праці. Визначено основні напрями та під-
ходи до державної політики зайнятості в країнах ЄС. Проаналі-
зовано основні показники зайнятості на основі європейської та 
державної статистичної інформації. Надано порівняльну оцін-
ку стану ринку праці в європейських країнах та в Україні. Об-
ґрунтовано доцільність упровадження позитивного досвіду ре-
гулювання зайнятості країн Європи. Запропоновано напрями 
та заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці в Україні.

Ключові слова: зайнятість, безробіття, ринок праці, ме-
ханізм регулювання, політика зайнятості, зарубіжний досвід, 
структура зайнятості.

АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризован опыт европейских стран каса-

тельно регулирования рынка труда. Определены основные на-
правления и подходы к государственной политике занятости 
стран ЕС. Проанализированы основные показатели занятости 
на основе европейской и государственной статистической ин-
формации. Предоставлена сравнительная оценка состояния 
рынка труда в европейских странах и в Украине. Обоснована 
целесообразность внедрения положительного опыта регули-
рования занятости в странах Европы. Предложены направле-
ния и меры по улучшению ситуации на рынке труда в Украине.

Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, 
механизм регулирования, политика занятости, зарубежный 
опыт, структура занятости.

ANNOTATION
The article describes the experience of European countries re-

garding the regulation of the labor market. The main directions and 
approaches of the state employment policy of the EU countries are 
defined. The main indicators of employment are analyzed based 
on European and state statistical information. A comparative as-
sessment of the state of the labor market in European countries 
and in Ukraine has been provided. The expediency of introducing a 
positive experience in employment regulation in Europe has been 
substantiated. Proposed directions and measures to improve the 
situation on the labor market of Ukraine.

Key words: employment, unemployment, labor market, reg-
ulatory mechanism, employment policy, foreign experience, em-
ployment structure.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи прак-
тичними завданнями. Сьогодні основною пе-
редумовою соціально-економічного розвитку є 
поліпшення стану зайнятості населення, її го-
ловних якісних ознак, тому більшість держав 
світу, а також міжнародні організації приділя-
ють особливу увагу проблемам, що пов'язанні 
із зайнятістю та безробіттям. Для нашої краї-
ни, яка прагне до євроінтеграції та перебуває 

у процесі реформування економічної системи, 
актуальним є вивчення зарубіжного досвіду у 
сфері регулювання зайнятості. Зайнятість є со-
ціально-економічною категорією, і вирішення 
проблем у цій сфері позитивно впливає на роз-
виток економіки у цілому, а також поліпшує 
добробут населення. Однак майже в кожній 
європейській країні існує власна модель регу-
лювання зайнятості та державної політики у 
цій сфері, тому виникає необхідність проана-
лізувати ринок праці та провести порівняль-
ний аналіз зайнятості в Україні та в країнах 
Європи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язанняданої пробле-
ми і на які спираються автори. Вагомий вне-
сок у дослідження даної проблематики зробили 
багато вітчизняних учених, серед яких можна 
виокремити І. Гнатенка [1], М. Дяченка [2], 
О. Жадана [3], Л. Іванову [4], І. Навроцьку [5], 
С. Сардака [6], Т. Федотову [7], Р. Шабанова [8] 
та багатьох інших. Учені досліджували важли-
ві аспекти сфери зайнятості, однак, незважаю-
чи на велику кількість публікацій, ця проблема 
залишається нерозв'язаною та потребує більш 
детального дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті полягає у визначенні по-
зитивного досвіду регулювання зайнятості в 
країнах Європи для його впровадження у ві-
тчизняних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуваннямотриманих наукових 
результатів. У країнах із розвиненою економі-
кою сформувалися власні моделі державної по-
літики регулювання зайнятості, на формування 
якої впливають різні чинники, а саме рівень 
централізації ринку праці та законодавства, 
надання переваги пасивної чи активної політи-
ки зайнятості, активність профспілок, спілок 
роботодавців тощо. Відповідно до цього, роз-
виненими країнами використовуються різні за 
своєю суттю і характером методи регулювання 
зайнятості. У табл. 1 наведено приклади осно-
вних засад державного регулювання в окремих 
європейських країнах та їхні інструменти впли-
ву на зайнятість.
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Ситуація на ринку праці в європейських кра-
їнах нині стабільна, рівень зайнятості населен-
ня у віці від 20 до 64 років у 2017 р. становив 
у середньому 76,33%, що більше, ніж у попере-
дні роки. Аналіз табл. 2 показує, що найбільш 
ефективна політика у сфері зайнятості спостері-
гається у Швеції, де рівень зайнятості найбіль-
ший у 2017 р. – 81,8%, а найгірша ситуація в 
Бельгії, де рівень зайнятості становив не біль-
ше 70% із 2014 по 2017 р. У цілому зайнятість 
у зазначених країнах потребує більшої уваги з 
боку органів влади, адже ці країни вважаються 
розвиненими, тому й рівень зайнятості повинен 
бути більшим. А от стосовно рівня зайнятості 
в Україні можемо сказати, що спостерігається 
негативна тенденція до зменшення кількості 
зайнятих. Основними причинами такої ситуа-
ції є економічна та політична нестабільність у 
країні, велика кількість робочих емігрантів та 
зайнятість у тіньовій економіці значної частини 
населення.

У сучасному світі, який охоплений процеса-
ми глобалізації, приділяється все більше уваги 

питанню щодо рівноправ'я жінок та чоловіків 
у всіх сферах суспільства. Проголосивши неза-
лежність, Україна почала займатися демокра-
тичними перетвореннями в країні, які включа-
ють у себе й гендерну рівність. У нашій державі 
на офіційному рівні (як на державному, так і 
на міжнародному) закріплено рівні можливос-
ті, права жінок та чоловіків. Але, незважаючи 
на наявність певної нормативно-правової бази 
щодо недопущення дискримінації жінок, на 
ринку праці України все одно спостерігається 
гендерна сегментація. Сьогодні на ринку праці 
існує досить негативна тенденція дискримінації 
жінок. Уже з моменту прийому на роботу по-
рушуються права жінок. Роботодавець скоріше 
найме на роботу чоловіка з меншим досвідом 
роботи, ніж жінку, яка краще розуміється в да-
ній сфері [12].

Якщо розглянути статеву структуру зайня-
тості в європейських країнах, яка представле-
на на рис. 1, то ми бачимо, що в усіх країнах 
у структурі зайнятості переважають чоловіки, 
найбільший відсоток чоловіків на ринку праці 

Таблиця 1
Державна політика зайнятості в країнах Європи

Країна Механізм державного регулювання зайнятості Підходи/ інструменти впливу  
на зайнятості

Німеччина

стимулювання до збереження робочих місць, 
сприяння працевлаштуванню молоді, забезпечен-
ня конкурентоспроможності економічно активно-
го населення

пільгова система для підприємств, 
розвиток молодіжної політики зайня-
тості, значне фінансування навчання, 
перекваліфікації робітників

Великобританія

стимулюванням розвитку підприємницької ді-
яльності займаються місцеві органи влади, осо-
блива увага приділяється доступності інформації 
про попит та пропозицію на ринку праці, активно 
здійснюється контроль над Фондом соціального 
страхування на випадок безробіття

активна діяльність профспілок, за-
охочення самозайнятості, активна ін-
формаційна політика ринку праці

Швеція

головна мета регулювання зайнятості – політика 
повної зайнятості, у трудові відносини держава 
втручається опосередковано, її вплив проявлять-
ся в законотворчій функції та створенні правових 
засад для діяльності підприємців, робітників

заохочення підприємництва, значна 
мобільність робочої сили всередині 
країни, соціальні гарантії за рахунок 
внесків у страхові фонди

Франція

пільги підприємствам, які влаштовують молодь 
на роботу, при цьому витрати на соціальне стра-
хування молоді фінансує держава протягом 1 
року, надається допомога під час відкриття влас-
ної справи

молодіжна політика зайнятості, непо-
вний робочий день, стартовий капітал 
для власної справи

Джерело: складено за даними [9]

Таблиця 2
Динаміка рівня зайнятості в країнах Європи за 2014–2017 рр.

Країна 2014 2015 2016 2017
Австрія 74,2 74,3 74,8 75,4
Бельгія 67,3 67,2 67,7 68,5
Великобританія 76,2 76,8 77,5 78,2
Данія 75,9 76,5 77,4 76,9
Нідерланди 75,4 76,4 77,1 78,0
Німеччина 77,7 78,0 78,6 79,2
Норвегія 79,6 79,1 78,6 78,3
Франція 69,2 69,5 70,0 70,6
Швеція 80,0 80,5 81,2 81,8
Україна 56,7 56,6 56,3 56,1
Джерело: складено за даними [10; 11]
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спостерігається у Великобританії, Данії, Нідер-
ландах, Швеції – у цих країнах досить великий 
гендерний розрив. 

А от у Бельгії та Норвегії частка чоловіків 
і жінок майже рівна. У нашій державі також 
спостерігається значна частка зайнятого насе-
лення серед чоловіків, аніж жінок. В європей-
ських країнах уряди намагаються врівноважи-
ти статеву структуру зайнятості та зменшити 
гендерний розрив. Для України був би дореч-
ним досвід Нідерландів та Швеції щодо вирі-
шення цієї проблеми.

Ще одним із головних показників функціо-
нування ринку праці є рівень безробіття. Проа-
налізувавши табл. 3, можна сказати, що в таких 
країнах як Бельгія, Нідерланди, Німеччина, 
Норвегія, Франція, спостерігається позитивна 
тенденція до зменшення кількості безробітних, 
що вказує на ефективну політику зайнятості. 
А от в інших країнах ситуація зовсім інша: не-
має стійкої тенденції, у різни роки кількість 
безробітних то зростала, то зменшувалася. На-
приклад, у 2014 р. у Норвегії безробітних було 
99 тис. осіб, а вже в 2017 р. – 116 тис. осіб; у 
Данії в 2015 р. кількість безробітних станови-
ла 181 тис. осіб, у 2016 р. – 187 тис. осіб, а в 
2017 р. – 172 тис. осіб. 

В Україні в 2014 р. відбулося значне 
збільшення кількості безробітних, а саме 
1 848 тис. осіб, що викликано політичною кри-
зою у цей рік, а також початком проведення 
антитерористичної операції на сході держа-
ви. Однак уже з 2015 р. ситуація поліпши-
лася і кількість безробітних зменшилася до 
1 654 тис. осіб і надалі з кожним роком посту-
пово зростала їх чисельність.

У 2016 р. в Австрії, Данії, Норвегії та 
Україні спостерігаються темпи зростання рів-
ня безробіття, проте вже в 2017 р. в усіх євро-
пейських країнах простежуються темпи спа-
дання безробіття, що свідчить про ефективну 
державну політику у сфері зайнятості у цих 
країнах та про поліпшення ситуації на євро-
пейському ринку праці. Але про Україну ми 
не можемо сказати подібне, адже з рис. 1 ба-
чимо, що безробіття зростає, а не спадає. Тому 
однозначно нашій країні потрібно переймати 
позитивний досвід європейських країн, які 
швидко та ефективно вирішують проблему 
безробіття. 

Молоді люди є рушійною силою сучасного 
глобалізованого світу. Завдяки своєму високо-
му інтелектуальному потенціалу, мобільності та 
гнучкості молодь має можливість впливати на 
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Таблиця 3
Динаміка чисельності безробіття в країнах Європи за 2014–2017 рр., тис. осіб

Країна 2014 2015 2016 2017
Австрія 245 252 270 248
Бельгія 423 422 390 354
Великобританія 1996 1746 1599 1448
Данія 191 181 187 172
Нідерланди 660 614 538 438
Німеччина 2090 1950 1774 1621
Норвегія 99 124 132 116
Франція 3026 3052 2972 2788
Швеція 411 387 366 358
Україна 1848 1654 1678 1698
Джерело: складено за даними [10; 11]

Рис. 1. Статева структура зайнятості в країнах Європи за 2017 р., %
Джерело: складено за даними [10; 11]
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розвиток суспільства, визначаючи його майбут-
нє, держави та світового співтовариства. У за-
конодавстві України до молоді належать люди 
у віці від 15 до 35 років. Хоча в європейському 
законодавстві молодь – це люди віком від 15 до 
24 років. Розглянемо молодіжне безробіття за 
європейськими стандартами. 

З рис. 3 видно, що найбільший рівень моло-
діжного безробіття у Франції – 21,4%, за нею 
слідує Україна – 18,9%, потім ідуть такі кра-
їни, як Швеція та Бельгія, відповідно 17,5% 
та 16,5%. В інших країнах рівень молодіжного 
безробіття сягає не більше 10%, що є досить 
ефективним критерієм державної політики кра-
їн у сфері зайнятості.

Основними причинами безробіття серед мо-
лоді є відсутність досвіду роботи, завищені ви-
моги роботодавців, соціальна незрілість. Пози-
тивно впливає на молодіжне працевлаштування 
те, що протягом кількох десятиліть успішно за-
стосовується практика стимулювання молодих 
осіб до заснування власної справи. В основі ме-
ханізмів такого стимулювання лежить пільгове 
оподаткування діяльності або повне звільнення 
від податкових платежів підприємців початків-

ців на певний час, а також консультаційна та 
юридична підтримка процесу започаткування 
власної справи.

Складником трансформації інституту зайня-
тості та чи не найбільш характерною ознакою 
гнучкості у сфері безпосереднього докладання 
праці є нетипові моделі робочого часу. Узагаль-
нюючи зарубіжну практику застосування нети-
пових моделей робочого часу, маємо підстави 
для виокремлення таких різновидів, які пред-
ставлено на рис. 4.

Такі моделі робочого часу можуть бути і 
стандартними, і гнучкими, якщо працівник має 
можливість змінювати початок та закінчення 
свого робочого дня. Робота на умовах неповного 
робочого часу може виконуватися у межах чіт-
ких часових меж, що визначені роботодавцем. 
У цьому разі йдеться про скорочення робочого 
часу або пересування окремих його частин про-
тягом тижня, місяця, про нестандартні форми, 
які не є гнучкими.

Тому актуальним є аналіз динаміки рівня 
неповної занятості у загальному відношенні за-
йнятості. Для цього проаналізуємо рис. 5, де 
бачимо, що найбільш розповсюджене дане яви-

Рис. 2. Темпи зростання/спадання безробіття в країнах Європи за 2014–2017 рр. 
Джерело: складено за даними [10; 11]

 Рис. 3. Рівень молодіжного безробіття  
в країнах Європи за 2017 р., % від зайнятого населення 

Джерело: складено за даними [10; 11]
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Рис. 4. Нетипові моделі робочого часу 
Джерело: власна розробка 

Рис. 5. Динаміка рівня неповної зайнятості в країнах Європи за 2014–2017 рр.
Джерело: складено за даними [10]
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ще в Нідерландах, де майже 50% зайнятого 
населення працюють неповний робочий день, а 
також у таких країнах, як Німеччина, Австрія 
та Данія, спостерігаємо поступове зростання не-
типової зайнятості. 

А от в інших країнах, навпаки, ми бачимо 
помітну тенденцію до зменшення частки насе-
лення, які працюють неповний робочий день. 
Найменший відсоток зайнятих неповний робо-
чий день у Франції, за чотири роки цей показ-
ник не перевищив 19%. В Україні, на жаль, у 
Державній службі статистики не має відповід-
них даних, тому є доречним для нашої країни 
впровадити практику європейських країн щодо 
ведення статистичного обліку населення, за-
йнятого неповний робочий день. 

Таким чином, можемо виокремити основні 
тенденції розвитку ринку праці у країнах Єв-
ропи, а саме:

1) зростання рівня зайнятості, особливо ха-
рактерно для Данії, Нідерландів; 

2) подолання проблем дискримінації й поси-
лення гендерної рівності; 

3) збільшення частки нетипової зайнятості; 
4) існує проблема молодіжного безробіття, 

особливо в таких країнах, як Франція, Швеція, 
Бельгія, де значний відсоток безробіття серед 
молоді. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даномунапрямку. Таким 
чином, аналіз ринку праці в країнах Європи по-
казав, що ситуація із зайнятістю в країнах має 
позитивну тенденцію до зменшення кількості 
безробітних, а також до збільшення рівня без-
робіття. Також статева структура показує, що 
в країнах немає проблем із гендерною дискри-
мінацією на ринку праці. У структурі зайнятих 
переважають працівники з вищою незаверше-
ною освітою. Можемо стверджувати, що в краї-
нах діє ефективна політика зайнятості.

У контексті проаналізованого зарубіжного 
досвіду основними напрямами забезпечення 
ефективності державного управління зайнятіс-
тю населення в Україні мають бути:

– збір та розповсюдження інформації щодо 
стану попиту і пропозиції на ринку праці; 

– цілісна система професійного навчання і 
перепідготовки осіб, які залишилися без робо-
ти, чи тих, кому загрожує безробіття; 

– програми навчання та перенавчання для 
підвищення конкурентоспроможності на ринку 
безробітних; 

– розроблення регіональних програм зайня-
тості населення та цільових програм громад-
ських робіт; 

– розвиток системи соціального забезпечення. 
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ADJUSTMENT POLICY AND CONDITION OF EMPLOYMENT  
IN EUROPEAN COUNTRIES – EXPERIENCE FOR UKRAINE

The relevance of the chosen topic is justified by the fact that today the labour market and em-
ployment of the population is an integral component of the economic structure of any country, the 
basis of economic processes and the economy as a whole. Employment directly affects the state of the 
economy, and unemployment rates characterize its effectiveness. Therefore, most of the states of the 
world, as well as international organizations are paying particular attention to the problems related 
to employment and unemployment. In this regard, the world currently is forming and developing new 
mechanisms to regulate employment. For the Ukrainian economy, which is in a state of transforma-
tion, it is advisable to introduce positive experience of employment regulation in European countries.

The article describes the positive experience of European countries in regulating employment. 
Countries with advanced economy generated its own models of state policy of regulation of employ-
ment, the formation of which was influenced by various factors, namely the level of centralisation of 
the labour market and legislation, preference of passive or active politics of employment, the activity 
of trade unions, employers’ unions etc. Accordingly, the developed countries are different in their 
essence and nature of employment management practices.

The main indicators of the labour market are analysed – employment, gender structure of employ-
ment, unemployment, youth unemployment. This analysis showed that in Europe, there is a positive 
trend for a decrease in the number of unemployed and, accordingly, an increase in the level of the 
employed population. Sex structure shows that in countries, there is almost no problem with gender 
discrimination in the labour market. The main problem in the labour market is unemployment among 
young people but countries are taking active measures to combat this phenomenon.

Also, we provided a comparative assessment of the labour market in European countries and in 
Ukraine. The results showed, in comparison with European countries, the negative situation in the 
field of employment in our country. With the number of unemployed growing every year, there is a 
large share of the young population, among them, there is a gender gap in the gender structure of 
employment. To solve the problems in the Ukrainian labour market, employment policy has been eval-
uated, as well as the state of the labour market of leading European countries, and on the basis of the 
results obtained, measures have been proposed to reform the labour market.


