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ЕФЕКТИВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ 
 ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ «ЄВРОПА-2020»

Анотація. Досліджено політику зайнятості Європейського союзу як засобу реалі-
зації стратегії «європа-2020»; охарактеризовано соціально-економічні, політичні та 
соціально-культурні умови формування ефективної політики зайнятості; обгрунтова-
но проблеми формування та реалізації продуктивної політики зайнятості в Україні; 
наголошено, що формування політики зайнятості в Європейському співтоваристві тіс-
но пов’язане з процесами економічної інтеграції, яка передбачає вирішення питань 
зайнятості громадян ЄС не тільки на національному, але й міждержавному та наднаці-
ональному рівні; досліджено механізм формування загального ринку праці, вільного 
переміщення робочої сили та соціального захисту мігрантів формувався в рамках ЄС; 
доведено, що забезпечення продуктивної зайнятості населення (віком від 20 років до 
64 років) є однією з цілей, визначених у Стратегії «Європа-2020», а також пріоритет-
ним напрямом політики ЄС та його країн-членів, відповідно до якого в 2020 р. рівень 
зайнятості передбачається підвищити не нижче 75 %; обгрунтовано, що демографіч-
ний стан у ЄС є на сьогодні складним і характеризується: низькими рівнями народжу-
ваності та природного приросту населення; негативними для сфери зайнятості зміна-
ми у віковому складі населення у сторону зниження частки молоді на тлі підвищення 
частки людей старшого віку, внаслідок цього виразною є  тенденція до постаріння 
населення та робочої сили на ринку праці. Зроблено висновок, що політика у сфері 
зайнятості населення має поєднати в собі пріоритети розвитку інноваційної зайнято-
сті, забезпечення балансу роботи і вільного часу зайнятих людей, створення умов для 
запровадження освіти впродовж життя, реалізацію концепції активного довголіття як 
елемента «срібної економіки», досягнення адекватного співвідношення в рамках ін-
новаційного процесу внесків працівника (мотивація до праці та професійного розвит-
ку), держави (інноваційна політика) та роботодавця (продукування і впровадження ін-
новацій). Зазначено, що головним завданням на найближчу перспективу є реалізація 
механізмів державного регулювання продуктивною зайнятістю населення на основі 
стратегічних орієнтирів, визначених стратегією «Європа-2020», його розвитку в Укра-
їні, використовуючи найкращий досвід і практики провідних країн світу, що потребує 
неперервних досліджень у цьому напрямі.

Ключові слова: державне управління, політика зайнятості ЄС, стратегія «Євро-
па-2020», продуктивна зайнятість, економічна безпека. 
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EFFECTIVE EMPLOYMENT POLICY  
OF THE EUROPEAN UNION AS A MEANS OF IMPLEMENTING 

THE EUROPE 2020 STRATEGY

Abstract. The employment policy of the European Union as a means of implementing 
the strategy «Europe 2020» is studied; characterized socio-economic, political and socio-
cultural conditions for the formation of an effective employment policy; the problems of 
formation and implementation of productive employment policy in Ukraine are substantiat-
ed; It is emphasized that the formation of employment policy in the European Community 
is closely linked to the processes of economic integration, which involves addressing the em-
ployment of EU citizens not only at the national but also interstate and supranational levels; 
the mechanism of formation of the common labor market, free movement of labor and social 
protection of migrants was formed within the EU; It has been proved that ensuring produc-
tive employment of the population (aged 20 to 64) is one of the goals set in the Europe 2020 
Strategy, as well as a priority policy of the EU and its member states, according to which in 
2020 the level of employment is expected to increase by at least 75%; it is substantiated 
that the demographic situation in the EU is currently complex and is characterized by: low 
birth rates and natural population growth; negative for the sphere of employment changes 
in the age structure of the population in the direction of reducing the share of young people 
against the background of increasing the share of older people, as a result, there is a clear 
trend of aging population and labor force in the labor market. It is concluded that employ-
ment policy should combine priorities for innovative employment, work-life balance, em-
ployment for lifelong learning, implementation of the concept of active longevity as an ele-
ment of the «silver economy», achieving an adequate ratio of within the innovation process 
of employee contributions (motivation for work and professional development), the state 
(innovation policy) and the employer (production and implementation of innovations). It is 
noted that the main task for the near future is to implement mechanisms for state regulation 
of productive employment based on strategic guidelines set by the strategy «Europe 2020», 
its development in Ukraine, using the best experiences and practices of leading countries, 
which requires continuous research in this area.

Key words: public administration, EU employment policy, Europe 2020 strategy, 
productive employment, economic security.
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Постановка проблеми. Форму-
вання політики зайнятості в Європей-
ському співтоваристві тісно пов’язане 
з  процесами економічної інтеграції, 
яка передбачає вирішення питань за-
йнятості громадян ЄС не тільки на на-
ціональному, але й міждержавному та 
наднаціональному рівні, адже для реа-
лізації таких принципів європейської 
співдружності як вільний рух робочої 
сили, свобода підприємництва були 
потрібні відповідні регламенти, про-
цедури щодо працевлаштування, соці-
ального захисту у випадку безробіття, 
розвитку ринку праці, які б визнава-
лися усіма країнами Євросоюзу.

Дотримуючись основних принци-
пів загальноєвропейської політики, 
країни ЄС формують власну націо-
нальну політику зайнятості, що має 
специфічні риси. Значною мірою на 
цей процес впливає економічний стан 
та рівень розвитку, адже «Європа різ-
них швидкостей» у  сфері зайнятості 
яскраво демонструє процеси та про-
блеми внутрішньої трудової міграції 
в  ЄС, різні підходи до залучення гро-
мадян до ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень 
і  публікацій. Засади формування 
ефективної політики зайнятості як 
на національному, так і на міжнарод-
ному рівнях є  предметом досліджень 
багатьох науковців  – Н.Г. Діденко,  
К.В. Дубич, Л.М. Новак-Каляєвої,  
М. І. Долішнього, С. М. Злупка,  
Л. М. Ільїч, Е. М. Лібанової, М. І. Пітю-
лича, І. Я. Садової, Л. К. Семів, С. Тру-
бича, Л. Чвертко, Л. Т. Шевчук. 

Однак на даний час при дослі-
дженні методологічних та практичних 
аспектів продуктивної зайнятості по-
стає потреба в  посиленні уваги щодо 
проблем входження України до єв-

ропейського економічного простору, 
включаючи і ринок праці.

Мета статті – на основі аналізу про-
цесів економічної інтеграції, формуван-
ня політики зайнятості в Європейсько-
му союзі виокремити основні напрями 
формування ефективної політики за-
йнятості Європейського союзу як засобу 
реалізації стратегії «Європа-2020». 

Виклад основного матеріалу. 
Механізм формування загального 
ринку праці, вільного переміщення 
робочої сили та соціального захисту 
мігрантів формувався в  рамках ЄС, 
починаючи з Паризької угоди 1951 р., 
у якій були зафіксовані такі соціальні 
права робітників як часткове фінансу-
вання виплат при звільненні, при про-
фесійній перепідготовці, працевлаш-
туванні, створенні альтернативних 
робочих місць при закритті сталели-
варних заводів або скороченні вугле-
добування; права профспілок, гаран-
тії проти необґрунтованого зниження 
зарплати і  соціальних виплат, права 
трудящих-мігрантів [1]. 

Забезпечення продуктивної зайня-
тості населення (віком від 20 років до 
64 років) є однією з цілей, визначених 
у Стратегії «Європа-2020», а також прі-
оритетним напрямом політики ЄС та 
його країн-членів, відповідно до якого 
в 2020 р. рівень зайнятості передбача-
ється підвищити не нижче 75  %. Ціл-
лю Стратегії є також скорочення на 20 
млн. громадян ЄС, що перебувають під 
загрозою потрапляння за межу бідно-
сті та соціального виключення. 

У Стратегії підвищити продуктивну 
зайнятість і зменшити бідність в ЄС пе-
редбачається через інклюзивне зростан-
ня (inclusive growth), спрямоване на: 

• збільшення кількості та підви-
щення якості робочих місць, особливо 
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для молодих людей, жінок та осіб стар-
шого віку;

• створення громадянам ЄС усіх 
вікових груп можливостей для отри-
мання нових знань, вмінь і  навичок 
(професійне навчання, підвищення 
кваліфікації та перекваліфікація) та 
надання їм допомоги в цьому, що має 
підвищити їх шанси на працевлашту-
вання на ринку праці;

• осучаснення ринку праці (зба-
лансування попиту та пропозиції 
на ринку праці, трудова мобільність 
тощо) та системи соціального забезпе-
чення; 

• забезпечення економічної, 
соціальної та територіальної єдності 
в ЄС; 

• поширення в межах ЄС кращо-
го досвіду, практики зайнятості тощо. 

Високий рівень зайнятості насе-
лення має сприяти зменшенню бід-
ності, економічному зростанню та 
підвищенню конкурентоспроможної 
економіки країн-членів ЄС. А це, в 
свою чергу, повинно позитивно впли-
нути на продуктивну зайнятість. А 
відтак, інклюзивне або всеохоплююче 
зростання розглядається в Стратегії 
«Європа-2020» [2] наріжним каменем 
економічного зростання, підвищення 
зайнятості та зменшення бідності в ЄС 
та його країнах. 

До факторів економічного зростан-
ня в ЄС також віднесено: 

розумне зростання (smart growth) – 
розвиток економіки, основаної на 
знаннях та інноваціях, що передбачає: 

а)  підвищення ефективності сфе-
ри науки та якості освіти (виділення 
коштів (до 3% ВВП ЄС) на проведен-
ня науково-прикладних досліджень, 
спрямованих на розроблення інно-
вацій, сучасних технологій, на основі 
яких будуть створюватися нові товари, 
надаватися послуги, що, в свою чергу, 

сприятиме генеруванню нових ро-
бочих місць, розв’язанню соціальних 
проблем, включаючи бідність); 

б) цифровізацію економіки, інфор-
матизацію суспільства (забезпечення 
широкого доступу до мережі швидкіс-
ного Інтернету, сучасних інформацій-
но-телекомунікаційних технологій, 
повсюдне їх використання); 

стале зростання (sustainable 
growth) – створення конкурентоспро-
можної економіки, основаної на раці-
ональному, ефективному використан-
ні ресурсів та захисті екології («зелена 
економіка») [2].

Важливими спільними гарантія-
ми для працівників стали зафіксовані 
в Римській угоді 1957 р. зняття обме-
ження на доступ до кваліфікованої ро-
боти за національним громадянством; 
права всіх робітників-мігрантів на 
рівну оплату за рівний труд чоловіків і 
жінок; прагнення гармонізувати наці-
ональні системи страхування; розви-
ток діалогу між трудом і капіталом [1]. 

Як зазначає Лотар Вітте , «у 80-і 
роки в ЄС посилилася дискусія щодо 
політики зайнятості і політики в со-
ціальній сфері. Важливу роль у цьо-
му процесі відіграли два фактори. 
По-перше, економічна політика з 70-х 
рр. відмовилася від амбіцій забез-
печити загальну зайнятість – «мета 
забезпечення зайнятості» поступово 
перетворилася на політику зайнятості 
і соціальну політику. По-друге, із при-
йняттям у ЄС більш бідних південно-
європейських країн – Греції, Іспанії і 
Португалії – прийшли побоювання со-
ціального демпінгу» [3. c. 29].

Для координації у вирішенні цих 
проблем до Маастрихтського догово-
ру 1992 р, було включено додатковий 
Протокол з соціальної політики, що 
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закріплює соціальні права трудящих 
та соціальний діалог на європейсько-
му рівні між соціальними партнерами: 
Європейською конфедерацією проф-
спілок (ETUC), Союзом конфедерацій 
промисловців і роботодавців в Євро-
пі (UNICE), Європейським центром 
підприємств за участю громадськості 
(CEEP). Соціальні партнери можуть 
ініціювати європейські домовленості 
(European agreements) стосовно пи-
тань здоров’я, безпеки трудящих, рів-
ності чоловіків і жінок, інтеграції осіб, 
які витіснені з ринку праці. Одного-
лосно мають ухвалюватися рішення 
щодо захисту прав трудящих у зв’язку 
з закінченням трудового контракту [1]. 

У 1996 р. в ЄС був ухвалений пер-
ший європейський закон в рам ках 
соціального партнерства – Директива 
про відпустку по догляду за дитиною; 
у 1997 р. – Директива ЄС про неповний 
робочий день; у 1999 р. – Директива 
про термінові контракти та ін. Такі 
директиви не мають законної сили 
змінити національне законодавство, 
їх реалізація залежить від активності 
соціальних партнерів у кожній краї-
ні. Основний принцип цих докумен-
тів – координація, взаємне визнання 
і зближення соціальної політики, але 
протидія «соціальному туризму».

У подальшому активний багатосто-
ронній діалог у сфері зайнятості на за-
гальноєвропейському рівні призвів до 
включення до Амстердамського дого-
вору 1997 р. (набув чинності в 1999 р.) 
розділу щодо політики зайнятості [1]. 

Базовим інструментом політики 
забезпечення продуктивної зайнято-
сті в Євросоюзі, його країнах-членах 
є Європейська стратегія зайнятості 
(European Employment Strategy, далі – 
ЄСЗ), яку було прийнято в 1997  р. на 

Люксембурзькому саміті. Метою ЄСЗ 
є створення нових та якісних робочих 
місць на території Євросоюзу. ЄСЗ – 
щорічний програмний документ, що 
містить елементи планування, дослі-
дження, моніторингу, розробляється 
та реалізується країнами ЄС як ін-
струмент зменшення безробіття, ко-
ординації спільних зусиль у сфері за-
йнятості. Слід відмітити, що в 2005 р. 
пріоритети ЄСЗ було переглянуто та 
скоректовано під інклюзивне та ста-
ле економічне зростання, створення 
більшої кількості робочих місць та 
пропозицій на ринку праці. На сьогод-
ні ЄСЗ складається з таких частин [4]: 

1)  Рекомендації у сфері занятості 
(Employment Guidelines – орієнтовні 
пріоритети, цілі зайнятості, розробле-
ні Єврокомісією і затверджені Радою 
ЄС для країн ЄС); 

2)  Спільний Звіт про зайнятість 
(Joint Employment Report – загальні 
резюме Національних планів заходів, 
оцінка стану їх реалізації за показни-
ками, на основі яких розробляються 
рекомендації на наступний рік); 

3)  Національні програми ре-
форм зайнятості (National Reform 
Programmes) розробляються та пода-
ються національними урядами до Єв-
рокомісії, яка аналізує їх на відповід-
ність Стратегії «Європа-2020»;

4)  Рекомендації для країн ЄС 
(Country-Specific Recommendations), 
які базуються на оцінці Національних 
програм реформ зайнятості в кожній 
окремій країні, результати якої пу-
блікуються регулярно Єврокомісією в 
Звітах. 

Значної уваги в Стратегії «Європа 
2020» [2] приділяється зайнятості жі-
нок і молоді, що є «ахіллесовою п’я-
тою» в цій сфері. Дійсно, якщо проана-
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лізувати статистичні дані зайнятості в 
країнах ЄС в 2019  році, то можна ви-
явити перекоси – відсотки зайнятості 
чоловіків більші, ніж жінок. Разом з 
тим, протягом 2005-2019 років рівень 
зайнятості жінок на рівні ЄС зріс на 
8,6%, власне як і в Європі в цілому. 
Така тенденція мала місце протягом 
вказаного періоду в усіх країнах ЄС, 
окрім Латвії (2010 р.) та Литви (2009 р. 
і 2010  р.). До характерних рис зайня-
тості чоловіків і жінок в ЄС необхідно 
віднести суттєві зміни, коливання та 
відмінності у відповідних показни-
ках у розрізі країн-членів ЄС. Так, у 
2019  р. найбільше зростання показ-
ника зайнятості серед жінок спосте-
рігалося в Мальті (+31,9%), Болгарії 
та Польщі (+13,6%). Тоді як найвищим 
такий показник був в Швеції (79,7%), 
а найнижчі – зафіксовано в Італії 
(53,8%) та Греції (51,3%). Воднораз, у 
ЄС протягом досліджуваного періоду 
темпи зростання зайнятості чолові-
ків уповільнилися (+3,9%) порівняно 
з відповідним показником для жінок. 
Більш того, рівень зайнятості чолові-
ків навіть знизився у 7 країнах-членах 
ЄС – найбільш помітні зміни спостері-
галися в Греції (–8,0%, з 79,3% у 2005   
до 71,3% у 2019 р.) та Іспанії (–5,8%, з 
79,8% до 74,0%). Таким чином, відмін-
ності в рівнях зайнятості чоловіків і 
жінок на рівні ЄС зменшились на 4,7% 
– з 16,4% у 2005 р. до 11,7% у 2019 р. По-
дібна тенденція спостерігалась у всіх 
країнах-членах ЄС, за виключенням 
Угорщини, Польщі, Естонії та Румунії. 
Найбільший спад показника розриву в 
зайнятості (гендерний розрив) вияв-
лено в Мальті, який склав –24,9%. При-
чиною цього стало зростання рівня 
зайнятості жінок. Гендерний розрив у 
рівнях зайнятості також значно скоро-

тився в Іспанії (–12,8%) та Люксембур-
зі (–11,9%), що було зумовлено одно-
часним зниженням рівня зайнятості 
серед чоловіків та збільшенням рівня 
зайнятості серед жінок.

Протягом 2005-2019 років на рин-
ку праці ЄС помітною була тенденція 
до зростання показників зайнятості 
старших (осіб віком 55-64 років) на 
фоні зниження рівня зайнятості серед 
молоді (особи віком від 15 до 24 років). 
Попри те, що рівень зайнятості мо-
лоді на рівні ЄС у незначній мірі зріс 
(+0,2%), майже половина країн-членів 
ЄС (13 країн) демонструють зменшен-
ня національних показників. Най-
більш виразним зниження показників 
зайнятості молоді є в Ірландії, Іспанії, 
Греції, Данії, Португалії, Італії та Кіпрі. 
Воднораз, зайнятість старших зрос-
ла протягом досліджуваного періоду 
в Болгарії, Німеччині, Словаччини та 
Нідерландах, у яких зафіксовано най-
вищі рівні цього показника.

Демографічний стан у ЄС є на сьо-
годні складним і характеризується: 
низькими рівнями народжуваності 
та природного приросту населення; 
негативними для сфери зайнятості 
змінами у віковому складі населення 
у сторону зниження частки молоді на 
тлі підвищення частки людей старшо-
го віку. Внаслідок цього виразною є 
тенденція до постаріння населення та 
робочої сили на ринку праці. Так, якщо 
в 2018 р. в ЄС проживало 101,1 млн. осіб 
віком понад 65 років (19,7% від загальної 
чисельності його населення), то до 2050 р. 
чисельність осіб даної категорії буде зро-
стати та може сягнути, згідно прогнозів, 
149,2 млн (28,5%). В ЄС виразною є тен-
денція до постаріння населення у вікових 
групах 65-79 років та 80 років і старші. 
Тоді як, вікові групи економічно активного 
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населення (20-64 років) та до 19 років ма-
ють тенденції до скорочення. 

За прогнозами співробітників 
Єврокомісії до 2050  р. вікові групи 
старше 50  років складатимуть понад 
половину населення ЄС. Тобто, від-
бувається постаріння населення ЄС 
на фоні зниження народжуваності. 
Протягом 2013-2020  рр. у країнах ЄС 
чисельність населення працездатно-
го віку (15-64 років) скоротиться на 
7,5 млн осіб (–2,2%), а без урахуван-
ня міграції – на 11,7 млн осіб (–3,5%). 
Результати опитування, проведеного 
компанією Eurofound на ринку праці, 
свідчать, що в 40% компаній ЄС вини-
кають труднощі з пошуком кваліфіко-
ваних працівників [5].

Процес демографічного постаріння 
населення, що відбувається в ЄС і пов’я-
заний зі зростання чисельності та часток 
осіб старшого віку в категоріях 65-79 ро-
ків, 80 років та старше, вносить відповідні 
зміни та корективи на ринку праці ЄС. З 
одного боку, це призводить до таких еко-
номічних проблем, як підвищення пропо-
зиції та конкуренції робочої сили на ринку 
праці, збільшення демографічного наван-
таження на економічно активне населення, 
соціальних видатків з державних, місце-
вих бюджетів, страхових фондів, приват-
них асигнувань тощо. З іншого боку, за-
йнятість осіб похилого віку в Європі має 
також і позитивні аспекти. Так, у період 
глобальної фінансово-економічної кризи 
і виходу з нього, ризик потрапити до па-
вутини бідності та соціальної ізоляції для 
осіб, що зайняті та отримують додатково 
до пенсії доходи менший порівняно з зай-
нятою молоддю. До того ж, зайняті особи 
похилого віку, знаючи краще потреби сво-
їх ровесників, можуть також генерувати 
інновації, виробництво нових товарів і по-

слуг, необхідних та адаптованих до потреб 
старшого покоління тощо.

Негативні демографічний стан і тен-
денції в ЄС, зумовлені тривалим спадом 
народжуваності на фоні зниження дитячої 
смертності та підвищення тривалості жит-
тя населення ЄС [6, с. 4], а також розвит-
ком системи охорони здоров’я, медичними 
інноваційними технологіями, зростання 
обізнаності та веденням здорового спосо-
бу життя, покращення умов життя тощо 
[7, с.  8]. Підвищення тривалості життя 
населення ЄС є також результатом здійс-
нюваної Європейською комісією політики 
«Активне та здорове старіння» (Active & 
Healthy Ageing), спрямованої на покра-
щення здоров’я, соціального захисту та 
якості життя європейців старшого поко-
ління [8, с. 45.

Характеризуючи вікову специфіку 
зайнятості в ЄС, слід відмітити, що в 
2018 р. працювало 230,4 млн. осіб ві-
ком старше 15 років, із них [7, с. 76]: 

45,3 млн. осіб (19,7%) віком 55 ро-
ків та старше; 

25,0 млн. осіб (10,9%) віком 55-59 
років; 

14,2 млн. осіб (6,2%) віком 60-64 
роки; 

6,0 млн. осіб (2,6%) віком 65 років 
та старше. 

А відтак, зайняті особи у віковій 
групі 55 років та старше становили 
майже 20% від загальної чисельності 
робочої сили в ЄС. Чисельність за-
йнятих віком 60-64 років збільшилася 
вдвічі, що пояснюється підвищенням 
віку виходу на пенсію. Зросла зайня-
тість населення віком 65-74 років, 
хоча більша половина з них працюва-
ли неповний робочий день. Все більше 
людей цієї вікової категорії надають 
перевагу поетапному виходу на пен-
сію або стає фрілансерами, а 42,3% із 
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них є самозайнятими. В Італії, Бельгії, 
Ірландії, Іспанії, Фінляндії та Хорватії 
більша половина робочої сили у віці 
65-74 років працювала не за наймом. 
Хоча рівень зайнятості людей похило-
го віку зростає протягом останніх ро-
ків, але значна частка з них працювала 
неповний робочий день. Так, у 2018 р. 
найкоротший робочий час для людей 
похилого віку (менше 24 годин в тиж-
день) було зафіксовано в Нідерландах, 
Німеччині, Австрії, Фінляндії, Шве-
ції та Люксембурзі. Певною мірою це 
пояснюється підвищеною схильністю 
людей похилого віку до травматизму 
на роботі внаслідок різних вікових по-
рушень (зору, слуху, рухливості тощо). 
Хоча кількість виробничих нещасних 
випадків людей похилого віку невели-
ка порівняно з іншими віковими кате-
горіями, але такі випадки зачасти при-
зводили до важких травм або смерті. 

Узагальнюючи викладене вище, 
необхідно відмітити, що постаріння 
населення Євросоюзу суттєво змінює 
його суспільну структуру. Крім того, 
що громадяни ЄС живуть довше, ніж 
раніше, в окремих країнах ЄС фіксу-
ється чистий приплив мігрантів пен-
сійного віку [7, с. 80-91].

Аналізуючи зайнятість в ЄС, не-
можливо обминути увагою такий її 
важливий аспект і напрям політики, 
як активне і легальне залучення тру-
дових мігрантів. Цей напрям політики 
ЄС прирівнюється до таких важливих 
завдань як підвищення зайнятості мо-
лоді та усунення гендерних перекосів 
у працевлаштуванні. Згідно з даними 
Євростату, зростання населення ЄС 
(446,8 млн. осіб за станом на 1 січня 
2019 р.) [6, c. 4-5] відбувається значною 
мірою за рахунок іммігрантів. Почи-
наючи з 2013 року, кількість іммігран-

тів щорічно коливається в межах від 
1,5 млн. осіб до понад 2,5 млн. осіб, а 
кількість емігрантів зменшується що-
річно майже вдвічі. 

У Єврокомісії визнають, що в су-
часних реаліях робочої сили, наявної 
в країнах ЄС, недостатньо, щоб задо-
вольнити його потреби [5]. Необхід-
ність у трудовій міграції в країни ЄС 
розглядається як беззастережна. Пи-
тання ставляться щодо ефективного 
використання мігрантів, розробки та 
реалізації відкритої, прозорої та ре-
алістичної політики продуктивної 
зайнятості. В цьому контексті до прі-
оритетів діяльності Єврокомісії щодо 
вирішення сучасних проблем у сфері 
зайнятості та демографічних викли-
ків віднесено збалансування попиту та 
пропозиції на європейському ринку 
праці через забезпечення зовнішньої 
трудової міграції (громадян третіх 
країн1) і внутрішньої трудової мобіль-
ності, а також оптимізації кількості та 
якості робочої сили. Така політика є 
певною мірою суперечливою, оскільки 
в багатьох країнах ЄС рівні безробіття 
є високими, а невдоволення «напли-
ву» мігрантів і протидія такій політиці 
з боку населення цих країн зростає в 
сучасних реаліях все більше. 

Наприкінці 2011 р. Єврокомісія 
внесла на розгляд Європарламенту 
пропозицію «Глобальний підхід до 
міграції та мобільності» [9], в якій ок-
реслено курс зовнішньої міграційної 
політики, спрямованої на «підвищен-
ня ефективності системи управління 

1 Громадяни третіх країн (англ. – third-
country nationals) – особи, які не є грома-
дянами Євросоюзу та особи, які не мають 
право ЄС на вільне (свободу) переміщен-
ня, визначеного ст. 2 (5) Регламенту ЄС 
2016/399 (Кодекс кордонів Шенгену).
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трудовою міграцією, що має відпові-
дати реальним потребам, посилювати 
соціальну згуртованість і підвищувати 
конкурентоспроможність Європи». На 
практиці таку міграційно-економічну 
політику ЄС реалізують у двох напря-
мах шляхом: 

1) залучення на європейський ри-
нок праці легальних іммігрантів; 

2) ефективної протидії випадкам 
нелегальної імміграції. 

Європарламентом було прийнято 
Директиву ЄС 2011/98 від 13.11.2011 
«Про Єдиний порядок подання заявки 
на отримання дозволу громадянам 
третіх країн на проживання і роботу 
на території країни-члена ЄС та про 
перелік прав для працівників третіх 
країн, що легально проживають у кра-
їні ЄС». Цим правим актом передбаче-
но зрівнювання в правах іммігрантів 
і громадян ЄС у трудовій, соціальній 
сферах (зарплата, охорона праці, по-
рядок найму-звільнення, доступ до 
суспільних благ, соціального захисту, 
участь у профспілках). Втім, мігранти, 
молодь, некваліфіковані та тимчасово 
зайняті працівники, залишаються до-
тепер вразливими соціальними група-
ми в ЄС.

Втім, реалії реалізації такої по-
літики в ЄС, її результати та ефек-
тивність станом на сьогодні значною 
мірою різняться від прогнозованих, 
очікуваних. Якщо проаналізувати стан 
структуру зайнятості в Євросоюзі за 
соціально-економічними групами та 
видами професій, то можна виявити, 
що найбільші частки зайнятих на рин-
ку праці ЄС у 2019 р. дійсно припада-
ють на висококваліфікованих фахівців 
і кваліфікованих спеціалістів – в су-
купності це майже 40%. Тобто, еконо-

міка знань є пріоритетом розвитку в 
ЄС та його країн-членів. 

Проте, слід відмітити, що, незва-
жаючи на лібералізацію міграційних 
норм, рівень висококваліфікованих 
мігрантів з 3-х країн до ЄС, є низьким. 
Працівники-мігранти залучаються, як 
правило, до сезонних, будівельних, до-
рожніх робіт та автомобілебудування. 
У багатьох країнах ЄС навпаки усклад-
нюють міграційні процедури та сис-
теми офіційного працевлаштування, 
а роботодавці неохоче приймають на 
роботу зовнішніх трудових мігрантів. 

Якщо ж зовнішніх трудових мі-
грантів (народжені за межами ЄС) і 
працевлаштовують, то, як правило, за 
тимчасовим трудовим контрактом – 
на тимчасову роботу. Так, у 2019 році 
22% зайнятих працівників (кожен п’я-
тий) у країнах Євросоюзу складали 
зовнішні трудові мігранти та яких було 
працевлаштовано за тимчасовим кон-
трактом. Для порівняння, частка осіб, 
працевлаштованих за тимчасовим 
контрактом, народжених в іншій дер-
жаві-члені ЄС становила 15%. У розрі-
зі країн-членів ЄС найбільша частка 
працівників, народжених за межами 
ЄС, зайнятих на тимчасових контрак-
тах, зафіксована у Польщі (53%), Іспа-
нії (38%), Кіпрі (33%), Португалії (29%), 
Швеції (26%) та Нідерландах (25%). І, 
навпаки, найнижча частка спостеріга-
лася в Естонії (2%), Латвії (4%), Австрії 
(8%) та Ірландії (10%) [10].

Отже, в ЄС дійсно акцентується 
на політиці зайнятості, спрямованої 
на створення, наповнюваності ро-
бочих місць висококваліфікованими 
фахівцями, техніками, спеціалістами 
у високотехнологічних галузях. Але, 
ефективність здійснюваної в ЄС мі-
граційно-економічна політики залу-
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чення таких працівників із-з закордо-
ну є низькою. 

На сьогодні питання збалансу-
вання попиту кваліфікованої робо-
чої сили і пропозицій роботодавців, 
удосконалення механізмів залучення 
та захисту прав кваліфікованих мі-
грантів-працівників на ринку праці 
ЄС потребують врегулювання. Статис-
тичні дані також свідчать про низький 
рівень продуктивності запрошених 
на роботу з третіх країн мігрантів з 
вищою освітою – 52,6% із яких зали-
шаються незайнятими. Причинами 
цього є невизнання сертифікатів про 
освіту та кваліфікацій, неефективні 
програми забезпечення доступу мі-
грантів до ринку праці, низький рі-
вень мовної підготовки, відсутність 
у мігрантів-працівників необхідних 
професійних навичок тощо. Потребу-
ють подальшого правового врегулю-
вання та усунення перешкод питання 
мобільності робочої сили всередині 
ЄС [5].

Єврокомісією, Європарламентом і 
Радою було також досягнуто спільної 
домовленості про створення Європей-
ського органу з питань праці (European 
Labour Authority, ELA). Цей орган, пов-
новаження якого поширюються на те-
риторію ЄС, сприятиме «справедливій 
мобільності» робочої сили, надавати-
ме допомогу громадянам, підприєм-
цям у реалізації можливостей і пере-
ваг єдиного ринку праці та вживатиме 
заходів щодо запобігання випадкам 
шахрайства та зловживання в сфері 
зайнятості. Завданнями ELA є: забез-
печення дотримання Правил ЄС щодо 
мобільності робочої сили та коорди-
нації соціального захисту в справед-
ливий, простий та ефективний спосіб; 
надання допомоги національним ор-

ганам у ефективному виконанні цих 
правил [11].

Дійсно, вільне переміщення (сво-
бода) робочої сили є невід’ємним пра-
вом громадян ЄС. За даними ELA [12], 
створеного 31 липня 2019  р., на сьо-
годні понад 17 млн європейців живуть 
чи працюють в іншій державі-члені 
ЄC, що вдвічі більше, ніж у 2009 р. ELA 
– важливий орган законотворчості 
ЄС, до кола відання якого віднесено: 
врегулювання різних аспектів спра-
ведливої мобільності (fair mobility), 
включаючи свободу пересування1 та 
призначення на роботу працівників; 
узгодження, координація питань соці-
ального забезпечення.

Висновки. Підводячи підсумки на-
шого дослідження, слід зазначити, що 
політика зайнятості в ЄС є важливим 
пріоритетом Співтовариства і спрямо-
вана на розширення зайнятості за ра-
хунок створення нових робочих місць, 
підтримки малих та середніх підпри-
ємств, інвестицій в розвиток людських 
ресурсів через удосконалення освіти і 
навчання, забезпечення їх доступно-
сті для всіх громадян Євросоюзу. 

Але на даний час політика зайня-
тості потребує змін, модернізації від-
повідно до вимог інформаційного, 
постіндустріального етапу розвитку, 

1 Вільне переміщення працівників-
громадян ЄС – основний принцип 
Римського Договору, який закріплено 
в ст.  45 Договору про функціонування 
Євросоюзу. Громадяни ЄС мають право: 
шукати роботу в іншій країні ЄС; працювати 
там без дозволу на роботу; проживати 
там з цією метою; залишатися там після 
закінчення роботи; користуватися рівним 
ставленням (на рівні з громадянами тієї 
країни) в доступі до зайнятості, умов праці, 
всіх інших соціальних і податкових пільг.
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тому залишається у центрі уваги євро-
пейських реформ. 

Політика у сфері зайнятості насе-
лення має поєднати в собі пріоритети 
розвитку інноваційної зайнятості, за-
безпечення балансу роботи і вільного 
часу зайнятих людей, створення умов 
для запровадження освіти впродовж 
життя, реалізацію концепції актив-
ного довголіття як елемента «срібної 
економіки», досягнення адекватно-
го співвідношення в рамках іннова-
ційного процесу внесків працівника 
(мотивація до праці та професійного 
розвитку), держави (інноваційна полі-
тика) та роботодавця (продукування і 
впровадження інновацій).

Головним завданням на найближчу 
перспективу є реалізація механізмів 
державного регулювання продуктив-
ною зайнятістю населення на основі 
стратегічних орієнтирів, визначених 
стратегією «Європа-2020», його роз-
витку в Україні, використовуючи най-
кращий досвід і практики провідних 
країн світу, що потребує неперервних 
досліджень у цьому напрямі.
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