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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В РОБОТІ  

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ 
 

Анотація. Розглянуто напрями державного регулювання зайнятості в зарубіжних кра-
їнах, Європейську стратегію зайнятості (European Employment Strategy), міжнародні ста-
ндарти, які містять специфічні вимоги у сфері соціальної відповідальності, що стосу-
ються використання дитячої праці, тривалості робочого часу, оплати праці, застосу-
вання дисциплінарних заходів, а також неприйнятності дискримінації прав працівників. 
Проаналізовано основні принципи роботи служб зайнятості. Висвітлено функції Всесвіт-
ньої Асоціації державних служб зайнятості (WAPES). Проаналізовано роботу мережі 
EURES, яка полегшує переміщення працівників у межах Європейського Союзу та Європей-
ського економічного простору. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РАБОТЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ УКРАИНЫ  

 
Аннотация. Рассмотрены направления государственного регулирования занятости в 

зарубежных странах, Европейская стратегия занятости (European Employment Strategy), 
международные стандарты, которые содержат специфические требования в области соци-
альной ответственности, касающиеся использования детского труда, продолжительности 
рабочего времени, оплаты труда, применения дисциплинарных мер, а также неприемлемо-
сти дискриминации прав работников. Проанализированы основные принципы работы служб 
занятости. Освещены функции Всемирной Ассоциации государственных служб занятости 
(WAPES). Проанализирована работа сети EURES, которая облегчает перемещение работ-
ников в рамках Европейского Союза и Европейского экономического пространства. 

Ключевые слова: занятость населения, спрос на рабочую силу, предложение на рабочую 
силу, рынок труда, Всемирная Ассоциация государственных служб занятости (WAPES). 
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THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN WORK OF STATE EMPLOYMENT SERVICE  

OF UKRAINE 
 

Аbstract. The directions of state regulation of employment in foreign countries, the European 
employment strategy, international standards which contain specific requirements in the area of 
social responsibility concerning the use of child labor, working hours, remuneration of labor, disci-
plinary measures, as well as the unacceptability of the discrimination of rights of workers are con-
sidered. The basic principles of employment services are analyzed. The functions of the World 
Association of public employment services (WAPES) are illustrated. The work of the EURES net-
work, which facilitates the movement of employees in the European Union and the European 
Economic Space are analyzed. 
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Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах реформування української економі-
ки та її євроінтеграційних прагнень суттєвого значення набуває вивчення та запозичення 
зарубіжного досвіду державного регулювання зайнятості населення, оскільки економічне 
зростання країни та добробуту її громадян ґрунтується на збереженні норм соціальної спра-
ведливості. Економічно розвинені країни та міжнародні організації відносять проблеми за-
йнятості до саме тих, вирішення яких впливає на забезпечення соціально-економічної стабі-
льності суспільства.  

Постановка проблеми. В умовах складних системних перетворень в Україні досить ак-
туальним є врахування та використання зарубіжного досвіду при розробці принципів форму-
вання державної політики зайнятості. Але слід зазначити, що запозичення такого досвіду не 
завжди легко адаптується до реалій української економіки і тому потребує здійснення фун-
даментальних наукових досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі існують напрацювання 
стосовно питання державного регулювання зайнятості населення, яке перебуває в центрі 
уваги праць багатьох українських вчених-економістів, серед яких: Е. Лібанова, Д. Богиня, 
В. Васильченко, М. Данюк, Н. Забута [4, с. 76], М. Махсма [5, с. 11], В. Островерхов [6, с. 6], 
О. Штанська [7], В. Дружиніна, А. Мельник, І. Гнібіденко, О. Грішнова, В. Скуратівський та ін.  
Але незважаючи на цінність проведених досліджень, питання мінімізації кількості безробіт-
них в Україні залишаються невирішеними та потребують подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення зарубіжного досвіду з питання держав-
ного регулювання зайнятості, розгляд функцій Всесвітньої Асоціації державних служб зайня-
тості та компетенцій мережі EURES, а також можливість адаптації вимог міжнародних стан-
дартів до реалій українського сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. В Україні регулювання ринку праці перш за все базується 
на нормативно-правовій базі і ґрунтується на основних положеннях Конституції України, Ко-
дексу Законів про працю, Законів України "Про зайнятість населення", "Про загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про охорону праці", 
"Про освіту", "Про колективні договори і угоди", "Про підвищення соціальних гарантій для 
трудящих", "Про основи соціального захисту інвалідів в Україні", "Про державну допомогу 
сім´ям із дітьми", Генеральних та галузевих (тарифних) угодах, колективних договорах та 
регіональних програмах зайнятості населення, Постанові КМУ "Про затвердження Порядку 
реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу", Наказі 
Мінсоцполітики "Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі 
одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності", Постанові 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 
"Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю" та інших нормативно-правових актах. Крім 
того, існує низка додаткових соціальних гарантій у сфері зайнятості. Широкого впроваджен-
ня на підприємствах, в організаціях та установах України набули вимоги міжнародних стан-
дартів SA 8000 «Соціальна відповідальність», ISO 9001 «Система управління якістю», ISO 
9000 «Системи менеджменту якості», ISO 14000 «Системи екологічного менеджменту», 
OHSAS 18001 "Система управління охороною праці та виробничої безпеки" та ISO 26000 
«Настанова по соціальній відповідальності».    

Так, наприклад, стандарт SA 8000 розроблений Консультативною Нарадою Ради Агентс-
тва по Економічних Пріоритетах Акредитації (СЕРАА), членами даної організації є компанії, 
професійні союзи, неурядові організації, органи по сертифікації, академічні організації. Ме-
тою даного стандарту є сприяння постійному поліпшенню умов наймання і здійснення тру-
дової діяльності, виконання етичних норм цивілізованого суспільства. 

Стандарт SA 8000 спрямований на забезпечення привабливості умов наймання для спів-
робітників, поліпшення умов їхньої праці і життєвого рівня. Компанії, у яких менеджмент 
здійснюється відповідно до вимог стандарту SA 8000, мають конкурентну перевагу, яка по-
лягає у високій мотивації персоналу, що у свою чергу дозволяє ефективніше застосовувати 
сучасні системи менеджменту для досягнення намічених цілей, забезпечуючи при цьому по-
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стійну рентабельність. Стандарт містить специфічні вимоги у сфері соціальної відповідаль-
ності, що стосуються використання дитячої праці, тривалості робочого часу, питань оплати 
праці, застосування дисциплінарних заходів, а також неприйнятність будь-якого виду дис-
кримінації. Такі стандарти, як ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, доповнюють стандарт SA 
8000, забезпечуючи основу для інтеграції у рамках загальної системи менеджменту, що ве-
де до скорочення ризиків і підвищення прибутковості компанії. 

Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності» є доброві-
льною настановою з соціальної відповідальності і не є документом, що передбачає сертифі-
кацію, як ISO 9001 та ISO 14001. Згідно з ISO 26000 компанія включає такі компоненти, як 
захист прав людини, навколишнього природного середовища, безпеку праці, права спожи-
вачів та розвиток місцевих громад, а також організаційне управління та етику бізнесу. Цей 
стандарт надає інструкції щодо основних принципів соціальної відповідальності, ключових 
питань, що мають відношення до соціальної відповідальності, а також щодо шляхів впрова-
дження соціально відповідальної поведінки до існуючих стратегій, систем, практик та проце-
сів організації. Він наголошує на важливості результатів та діяльності у сфері соціальної ві-
дповідальності та її удосконаленні. Вищеназвані міжнародні стандарти адаптовані до ве-
дення соціально-економічної політики України щодо використання дитячої праці, тривалості 
робочого часу, оплати праці, підвищення соціальної відповідальності та недопущення дис-
кримінації прав працівників. 

Функцію регулювання попиту та пропозиції на робочу силу в Україні здійснює Державна 
служба зайнятості, яка розпочала свою роботу у 20-ті роки ХХ ст. Для роботи з безробітними 
були створені біржі праці, які мали обмежені функції - сприяння у працевлаштуванні та ви-
плати матеріальної допомоги. Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» (ст. 
19) Державна служба зайнятості виконує такі функції:  

1) аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує населення й дер-
жавні органи управління про стан ринку праці; 

2) консультує громадян, власників підприємств, установ та організацій або уповноважені 
ними органи, які звертаються до служби зайнятості, про можливість одержання роботи і за-
безпечення робочою силою, про вимоги, що ставляться до професій, та з інших питань, ко-
рисних для сприяння зайнятості населення; 

3) веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлашту-
вання;  

4) надає допомогу громадянам у підборі підходящої роботи і власникам підприємств, 
установ та організацій або уповноваженим ними органам у підборі необхідних працівників;  

5) організує у разі потреби професійну підготовку й перепідготовку громадян у системі 
служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, що ведуть підготовку і 
перепідготовку працівників, сприяє підприємствам у розвитку та визначенні змісту курсів на-
вчання і перенавчання;  

6) надає послуги з працевлаштування та професійної орієнтації громадянам, які бажають 
змінити професію або місце роботи, вивільненим працівникам і незайнятому населенню;  

7) реєструє безробітних та надає їм допомогу у межах своєї компетенції;  
8) бере участь у підготовці перспективних і поточних програм зайнятості та у розробці 

заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення. 
Слід зазначити, що Державна служба зайнятості України з 2003 року є членом Всесвіт-

ньої Асоціації державних служб зайнятості (WAPES). Всесвітня Асоціація державних служб 
зайнятості є міжнародною неприбутковою організацією, що вільно об’єднує національні гро-
мадські установи або урядові інституції, які несуть відповідальність за проведення політики 
на ринку працевлаштування. Cпівзасновником WAPES є Міжнародна організація праці 
(МОП). WAPES виконує певні функцій у своїй діяльності (рис. 1) [2; 3]. 
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Рис. 1. Функції WAPES 
Джерело: складено автором. 
 
Головним інструментом визначення загальносоюзних пріоритетів у сфері зайнятості та коорди-

нації політики зайнятості держав-членів є Європейська стратегія зайнятості (від англ. European 
Employment Strategy). Для реалізації даної стратегії зайнятості розроблений «відкритий метод ко-
ординації», тобто Комісія та Рада міністрів щороку аналізують політику зайнятості держав-членів і 
оприлюднюють «Спільний звіт». Потім Комісія виносить свої пропозиції, а Рада затверджує «Го-
ловні напрямки щодо зайнятості», на підставі яких країни ЄС розробляють національні «Плани дій 
щодо зайнятості». Допомагає Раді в цій роботі Комітет із зайнятості, який здійснює моніторинг по-
літики держав членів ЄС у сфері зайнятості та ринків праці та сприяє її координації [1; 35]. 

У свою чергу, в листопаді 1994 року була створена Європейська служба працевлаштування 
EURES (The European Job Mobility Portal), яка розпочала свою діяльність, спираючись на роботу 
450 європейських радників (Euroadvisers), експертів у галузі європейського ринку праці. Метою 
мережі EURES є надання інформації  роботодавцям та працівникам щодо пошуку роботи по всій 
Європі з метою полегшення пересування працівників у межах Європейського Союзу (ЄС) та Євро-
пейського економічного простору, а тим самим розвиток справжнього, європейського ринку зайня-
тості. Діяльність EURES спирається на взаємодію Комісії та державних служб зайнятості держав-
членів Європейського Союзу, а також відповідних служб у Норвегії та Ісландії. EURES спрямовує 
свою діяльність на користь зменшення структурних бар’єрів на ринку праці, поєднання процесів 
навчання та працевлаштування на рівні Співтовариства, а також на користь боротьби з безробіт-
тям. Дана служба має дві бази даних: перша містить інформацію щодо вільних робочих місць у 
всіх державах, а друга стосується загальної інформації про умови життя та праці в цих країнах, а 
також про регіональні ринки праці. Європейська служба працевлаштування займається такими 
питаннями:  

 розвитком співпраці між державами-членами ЄС, а особливо між службами зайнятості та 
Комісією; 

 обміном інформацією про вакансії та заявами на рівні Співтовариства; 
 обміном інформацією між державами-членами ЄС про умови життя та праці; 
 створенням відповідних структур, які надаватимуть інформацію про мобільність у прикор-

донних регіонах; 
 обміном інформацією, яка стосується ситуації та тенденцій на ринку праці. 
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Міжнародні принципи регулювання ринку праці застосовуються в діяльності Державної служби 
зайнятості, а саме: 

1) безкоштовність наданих послуг; 
2) доступність, тобто надання послуг у рівній мірі всім суб’єктам ринку праці, як тим, хто шукає 

роботу, так і тим, хто шукає робочу силу; 
3) добровільність - відсутність будь-якого примусу у трудовому посередництві; 
4) рівність - надання послуг усім громадянам без будь-якої дискримінації; 
5) відкритість - надання повної інформації щодо працевлаштування, вільних робочих місць, 

чинних законодавчих актів стосовно зайнятості й безробіття. 
Також в Україні розвинений профспілковий рух, який здійснює свою діяльність на умовах три-

партизму, що є досить позитивним досвідом у сфері регулювання трудових відносин, як і в біль-
шості країн світу. Слід зазначити, що у главі XVI «Професійні спілки» Кодексу законів про працю 
регламентоване право громадян на об'єднання у професійні спілки відповідно до Конституції та 
Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". 

Висновок. Державна служба зайнятості України тісно співпрацює з міжнародними організація-
ми у сфері зайнятості та соціальної захищеності працівників, а також разом з громадськими орга-
нізаціями створює різноманітні програми з метою сприяння зайнятості населення. Таким чином, 
здійснивши аналіз зарубіжного досвіду в сфері державного регулювання зайнятості населення, 
можна сказати, що законодавство України стає більш адаптованим до міжнародного законодавст-
ва і сучасних життєвих реалій. Але в деяких питаннях  більшої уваги потребує адаптація населен-
ня до законодавчих норм. При цьому основними завданнями держави є забезпечення такої 
політики, яка зможе відповідати на виклики світової економіки і мотивувати самостійну 
відповідальність громадян за свій добробут, оскільки лише реалізація власних зусиль та ініціативи 
кожним учасником господарської діяльності в умовах вільної конкуренції може призвести до зрос-
тання і власного благополуччя, і добробуту всього суспільства в цілому. 
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