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Abstract. The article presents the results of the monitoring of the international instruments of the
regulation of the labour market from the point of view of the possibilities of their adaptation to the
conditions of Ukraine. The scientific approaches to the definition of the models of the regulation of
the labour market are analyzed. The monitoring of the tools of the EU labour market and European
countries is implemented, which has led to the recommendation for Ukraine such: grants for the
creation of new jobs; the regulation of wages by the collective bargaining (at the enterprise level);
formation of the employment relationship due to the expansion of the participants in the national
social dialogue. From the American experience it is offered to use such tools for the regulation of the
labour market, as an extension of the sphere of the influence of local governments on the regulation
of the spatial labour markets, the attraction of the unemployed to public works. The necessity of
the use of elements of re (secondary) employment, “the system arbito”, “required”, distributed in
Japan. The author’s approach is presented to grouping the international labour market instruments
with the justification of their adaptation to the conditions of Ukraine.
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Постановка проблеми. Україна, попри певні внутрішньополітичні суперечності, протягом усього
періоду своєї незалежності послідовно демонструвала бажання бути залученою до глобальних світових
процесів і намагалася стати частиною світової спільноти. Активність України в ООН та ОБСЄ, інших
міжнародних організаціях, участь у миротворчих операціях одержала високу оцінку на міжнародній
арені. Визначною подією світового масштабу стала відмова України від третього у світі за величиною
ядерного потенціалу та набуття нею без’ядерного статусу.
В той же час дуже гострою, поряд з іншими, стає проблема регулювання ринку праці держави
у відповідності з новими реаліями: світовою економічною кризою, збільшенням міграційних
потоків громадян Близького Сходу до Європи, російською агресією на сході, анексією Криму,
працевлаштуванням внутрішніх переселенців тощо. Дослідження міжнародного досвіду регулювання
ринку праці, дозволить адаптувати національний ринок праці України до кращих світових аналогів, а
відтак, зменшить негативний вплив кризових явищ на кожного громадянина України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До фундаментальних досліджень регулювання ринку
праці відносяться праці Х.В. де Йонга, У. Хаттона, З. Баумана, У. Бека, М. Кастельса, О. Тоффлера,
Ф. Фукуями, М. Зоммера. Вітчизняними авторами було досягнено наукові результати в галузі
дослідження процесів регулювання ринку праці, серед них А.Б. Котляр, П.А. Аючатова, І.Л. Петрова,
В.А. Літинська, Ю.М. Маршавін, та інші. Проте в результаті вивчення досліджень перелічених авторів
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встановлено, що сучасна система регулювання вітчизняного ринку праці досить повільно спирається
на значні європейські та світові досягнення в даному напрямку. Тому необхідна розробка теоретичних
основ, які б дозволили сформувати систему регулювання ринку праці нашої держави з урахуванням
міжнародного досвіду.
Мета роботи полягає в розробці пропозицій щодо адаптації інструментів регулювання ринку
праці в Євросоюзі та інших країнах світу до умов України.
Виклад основного матеріалу. Євроінтеграційний вибір України є складовою глобалізаційного
процесу. Входження України до СОТ, підписання Угоди про асоціацію та Угоди про поглиблену зону
вільної торгівлі з ЄС, регулювання вітчизняного ринку праці потребує нових обґрунтувань. Російська
агресія на сході держави, анексія Криму тільки прискорює цей процес.
Саме глобалізаційний фактор призведе до стрімкого підвищення потреби у професійному навчанні,
перекваліфікації персоналу, що вивільняється, підвищаться вимоги до оперативного інформаційного та
організаційного забезпечення процесів пошуку роботи, росту обсягів витрат з державного та місцевого
бюджетів, фондів соціального страхування при можливому одночасному зменшенні обсягів надходжень
та скороченні зайнятості ненкурентоспроможних підприємств.
Після фінансової кризи 2008–2009 рр. у світовій економіці посткризове економічне відновлення
відбувалося досить повільно. Після підйому світових економік 2010–2011 рр. новий тренд зростання не
було втримано, а показники світового розвитку у 2012–2013 рр. виявилися, хоч і переважно позитивними,
проте помітно гіршими, ніж у попередні два роки (табл. 1).
Показники глобального зростання (% до попереднього року)*
Показники

Таблиця 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (о)

2014(п)

ВВП

1,4

–2,1

4,0

2,7

2,3

2,4

3,1

Торівля

3,0

–10,4

12,6

5,8

3,2

4,5

5,8

Валові інвестиції

2,3

–5,6

5,3

4,8

4,6

5,3

6,0

Зайнятість

1,1

0,4

1,4

1,5

1,3

1,3

1,3

ПІІ

–9,5

–33,0

14,1

16,2

–18,7

7,7

17,1

* Україна-2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування. Експерти про стан
і перспективи економіки Громадяни про ситуацію у країні, про владу,її підтримку і відповідальність
(2014). Заповіт, Київ, 60.
Слід відмітити, що науковці мають різний підхід щодо визначення моделей регулювання ринку
праці. В.В. Онікієнко наголошує на необхідність розглядати інтеграційні процеси на ринку праці при
умові побудови соціально-орієнтованого ринку праці. Їм виділено наступні типи ринкових соціальноекономічних моделей: континентальна (німецька), англосаксонська, середземноморська, скандинавська.
С.В. Сушко додає в цей перелік американську та японську моделі.
На підставі вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених з цього напряму
виділяються три моделі регулювання ринку праці з точки зору включення найбільш прийнятних
інструментів в реалії України: 1) європейська; 2) американська; 3) японська.
Основна мета регулювання європейського ринку праці проголошена на Лісабонському Саміті
2000 р. Мета Лісабонського саміту полягає в забезпеченні більшої кількості кращих робочих місць,
більшої соціальної згуртованості і окреслена стратегічною метою – досягти до 2010 р. 70% рівня
зайнятості населення, у тому числі серед жінок – 60%10.

Волочко, А.С. (2014). Виявлення проблем в системі регулювання ринку праці в умовах євроінтеграції. Вісник
Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 4, 28, 102-106.

Онікієнко, В.В. (2013). Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи
вирішення: науково-аналітична мон. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
України, 456.

Сушко, С.В. (2014). Міжнародний досвід регулювання ринку праці. Молодіжний економічний дайджест: науковий
електронний журнал КНЕУ ім. В. Гетьмана. К.: КНЕУ, 1,1. <http://www.med.kney.edu.ua> (2015, жовтень, 24).
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Європейська iнтеграцiя: крок за кроком. (2001). <http://www.delukr.cec.eu.int.t> (2015, листопад, 15).
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На сьогодні забезпечити заплановані показники щодо кількості робочих місць та рівня зайнятості
не вдалося. Найбільш серйозною проблемою країн ЄС є рекордне безробіття, що значно посилилося
в умовах глобальної економічної кризи. Так, рівень безробіття Єврозони (ЕА17) складає приблизно
11,7%, ЕU27 – приблизно 10,7%. Так, ЕА17 – 10,7%, ЕU27 – 10,0%. Серед держав-членів найнижчі
показники безробіття були зареєстровані в Австрії (4,3%), Німеччині та Люксембурзі (обидва 5,3%) та
Нідерландах (5,8%), а найвищі – в Греції (26,8% у жовтні 2012) та Іспанії (26,1%)11.
Скорочення зайнятості в період структурної перебудови економіки збільшує навантаження на
бюджет урядів. Власні кошти бюджету ЄС в основному поповнюються від податку на додану вартість
(ПДВ) і від внесків держав у розмірі певного відсотка від ВВП учасника інтеграції. Під час спаду або
депресії витрати на допомогу і субсидії в рамках соціальної політики збільшуються автоматично.
Склад членів ЄС постійно змінюється в результаті різношвидкісної інтеграції та географічного
розширення Союзу. Якщо спочатку ЄС складався 6 країн Західної Європи: Бельгія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Франція, то на даний час їх кількість збільшилась до
28 (табл. 2).
Етапи розширення Європейського Союзу*
Дата
25 березня 1957 р.

Країна

Таблиця 2
Загальна кількість
членів ЄС

Бельгія, Германія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція

6

1 січня 1973 р.

Великобританія, Данія, Ірландія

9

1 січня 1981 р.

Греція

10

1 січня 1986 р.

Іспанія, Португалія

12

1 січня 1995 р.

Австрія, Фінляндія, Швеція

15

1 травня 2004 р.

Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словакія,
Словенія, Чехія, Естонія

25

1 січня 2007 р.
1 липня 2013 р.

Болгарія, Румунія
Хорватія

27
28

* Кузьменко Л.В. Конвергенція ринку праці в країнах ЄС. <http://www.naukpraci/govermgmt/2013/214.>
В теперішній час, коли ринок праці в ЄС, в цілому сформувався, йому притаманні конвергенційні
процеси, які достатньо сильно впливають на європейські національні ринки праці. З одного боку, вони
значно поліпшують рух робочої сили в середині конвергенційного угруповання, а з іншого – неминуче
призводять до уніфікації регулюючих заходів на ринку праці та політики зайнятості.
В країнах Європи діє достатньо ефективний механізм прямого регулювання ринку робочої
сили. Якщо традиційні заходи кредитно-грошової і бюджетної політики змінюють попит на робочу
силу, то пряме регулювання ринку праці впливає, головним чином, на якість робочої сили, на
структуру її пропозиції. Така діяльність включає: розробку і координацію заходів регулювання
загальнонаціонального і місцевих ринків праці, визначення основних напрямів професійно-технічної
освіти, надання допомоги кризовим районам і галузям, сприяння розвитку підприємницької діяльності,
допомогу підприємствам з тимчасовими труднощами. Особлива увага надається професійній підготовці
кадрів, програмі створення робочих місць, сприянню найму.
Також на спільному європейському рівні чітко визначені трудові права робітників. Кожна
країна, відповідно до своїх власних потреб та економічних можливостей, може встановлювати більш
розширенні трудові права та соціальні гарантії працівників12.
Європейські країни формують нові підходи до регулювання національних ринків праці та
сфери зайнятості в постійно мінливих умовах глобальної економіки. Тому для України, яка підписала
та імплементувала Угоду про асоціацію України з ЄС, важливим завданням стає вивчення досвіду
розвинених країн, які застосовують крім традиційних, сформованих протягом всієї історії розвитку
ринкової економіки, абсолютно нові підходи до розуміння, оцінки перспектив та розробки політики
саморегулювання, державного та колективного регулювання ринку праці.
11
12

Кузьменко, Л.В. (2013). Конвергенція ринку праці в країнах ЄС. <http://www.naukpraci/govermgmt/2013/214.>
Європейська iнтеграцiя: крок за кроком. (2001). <http://www.delukr.cec.eu.int.t> (2015, листопад, 15).
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Регулювання спільного європейського ринку праці не носить жорсткого характеру: кожна
країна здійснює власні програми зайнятості, на рівні ЄС здійснюється їх координація, вироблення
загальноєвропейської стратегії зайнятості та допомога окремим країнам, що недостатньо просуваються
на шляху виконання стратегії.
Спільний ринок праці у Євросоюзі регулюється відповідними угодами і передбачає: ліквідацію
будь-якої дискримінації працівника на ґрунті громадянства в питаннях працевлаштування, зарплати
та інших умов роботи та найму; боротьбу з дискримінацією через релігійні та інші переконання,
інвалідність, вік чи сексуальну орієнтацію право проживати у країні, де оселився громадянин після
звільнення разом з родиною, яка не втрачає це право і після смерті особи.
Незважаючи на те, що мобільність громадян ЄС дещо зросла, водночас, вона стосується
лише незначної кількості жителів ЄС. Кількість громадян ЄС працездатного віку, які проживали в
інших країнах ЄС в 2012 році складала близько 10 млн. осіб (3,1% населення країн ЄС), що відчутно
перевищувало показник 2005 року (понад 6 млн. осіб або 2,2%)13.
Соціальний захист страхує людей від ризиків, яким піддаються люди при втраті роботи або
працездатності – позбавляються доходів, медичного обслуговування, можливості здобувати освіту,
оплачувати житло і взагалі всього, необхідного для життя. У ЄС соціальний пакет зберігає громадянам
всі ці можливості на високому рівні. Така найважливіша мета соціальної політики та інтеграції. Але,
в цілому, політика ЄС спрямована на оздоровлення економіки та відновлення зростання на новому,
більш якісному рівні.
Незважаючи на спільність соціальних вимірів ринку праці, європейські країни відрізняються
великим розмаїттям в підходах регулювання ринку праці.
Так, у Франції, Німеччині та деяких країнах Скандинавії діє досить жорстке трудове законодавство,
яке жорстко регулює взаємовідносини між роботодавцями і найманими працівниками в питаннях найму,
звільнення та умов роботи. Активну роль в цьому процесі відіграють професійні спілки. Наприклад,
у Німеччині профспілки безпосередньо беруть участь в управлінні підприємствами: до складу ради
директорів компанії входять представники профспілкової організації, які мають повноваження щодо
ухвалення або відхилення конкретних рішень. Система соціального страхування є досить розвиненою
і забезпечує реалізацію державних гарантій щодо громадян, які втратили роботу, пенсіонерів, інвалідів
тощо. В цих країнах існують розвинені системи професійної підготовки та перепідготовки безробітних
та зайнятих громадян.
Країни Північної Європи (Швеція, Фінляндія, Норвегія) характеризуються створенням широкої
системи соціальної підтримки для всіх громадян, що фінансується за рахунок доходів держави, а не
індивідуальних внесків з метою зменшення нерівності й несправедливості на основі рівного доступу
до базових соціальних благ. Активна політика держави в галузі зайнятості в таких країнах, як Швеція
та Норвегія направлена на заходи одночасного попередження безробіття та підтримки безробітних.
Політика зайнятості в цих країнах включає в себе чотири основних елементи:
1) обмежувальну фіскальну політику, яка спрямована на підтримку менш прибуткових
підприємств і стримування прибутку високоприбуткових компаній для зниження інфляційної
конкуренції між ними в підвищенні заробітної плати;
2) політику солідарності в заробітній платі, яка має на меті досягнення рівної оплати за рівну
працю незалежно від фінансового положення підприємця чи галузевої належності фірми;
3) стимулювання створення нових робочих місць, а також центрів з підготовки і перенавчання
кадрів;
4) селективну (вибіркову) підтримку в секторах економіки, що мають низькі економічні
показники, але при цьому забезпечують вирішення важливих соціальних завдань.
Основою сучасної політики зайнятості у Швеції є попередження виникнення безробіття. Шведська
модель орієнтована на розвиток підприємництва і має свою специфіку, суть якої – орієнтація на групи
зі слабкою позицією на ринку праці. Варто зазначити, що серед розвинутих країн Національна рада з
питань ринку праці (служба зайнятості Швеції) відрізняється високою контактністю та взаємодією з
ринком робочої сили.
На відміну від країн континентальної Європи, регулювання ринку праці у Великобританії
здійснюється з мінімальною участю держави і профспілок. Система соціального страхування в цій
країні надає широкі можливості для підтримки рівня доходів в період безробіття. Велике значення
Стаканов, Р.Д. (2014). Формування ринку праці ЄС в посткризовий період. Вісник ОНУ ім. І.І Мечнікова. 2, 1,
167-170.
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надається професійній підготовки кадрів: діють програми для молоді, а також програми, які поєднують
навчання дорослих безробітних та їх часткову зайнятість, при цьому роботодавцям, які надають
робочі місця для набуття досвіду роботи безробітними, виплачуються субсидії. Щодо громадян, які
перебувають без роботи тривалий час, здійснюються програми, що стимулюють їх вихід на ринок праці
(консультування, навчання, інформаційна підтримка тощо). Великобританія ще в 1988 р. відмовилася
від фінансування проектів по створенню нових робочих місць, направивши ці кошти на реалізацію
активних дій на ринку праці.
Регулювання ринку праці в нових країнах ЄС має свої особливості, які пов’язані з політикою
створення нових робочих місць. В Угорщині для створення нових робочих місць не передбачено
мінімального обсягу інвестицій. Податкова пільга надається в розмірі 80%, якщо штат працівників
збільшено на 300 осіб у Будапешті, Західній Угорщині, 150 осіб – в регіонах з низьким рівнем розвитку,
20 осіб – в 48 найменш розвинутих районах. Крім того, 20% нових працевлаштованих працівників
повинні бути випускниками поточного року. Субсидії на навчання надаються у формі готівкових
коштів незалежно від інтенсивності максимальних субсидій. Субсидія може досягати від 25 до 90% від
витрат на навчання.
У Чехії безповоротні кредити для створення нових робочих місць у найдепресивніших районах
можуть сягати 50 тис. чеських крон (2 тис. євро) на працівника і/або 35% вартості підготовки і
перепідготовки фахівців. На навчання 10–50% загальної суми витрат може бути компенсовано
державними субсидіями залежно від рівня безробіття в районі, в який було зроблено інвестиції.
У Польщі розмір таких грантів може дорівнювати до 4 тис. євро, або 50% видатків на перенавчання
працівників. У Болгарії введено податкові пільги для інвестиційних проектів у регіонах з високим
рівнем безробіття.
У Хорватії надається одноразова дотація в розмірі до 2 тис. євро на одного майбутнього
працівника. Кількість працівників не може бути зменшена протягом принаймні трьох років. Також для
розвитку заходів з підготовки працівників державою надається фінансування в розмірі до 50% витрат
на такі заходи14.
Важливим здобутком країн Євросоюзу є європейська стратегія зайнятості, складовими якої є:
створення робочих місць, якість роботи, продуктивність праці, гідна оплата праці, соціальна безпека,
професійні та соціальні навички, панєвропейська рухливість для всіх. Кожний з цих напрямів має
специфіку у кожній країні.
Вивчення досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо досвіду ЄС та європейських країн
в галузі регулювання ринку праці дозволяє рекомендувати такі інструменти для України:
1) створення нових робочих місць. Основними інструментами цієї політики є гранти, повне чи
часткове зменшення видатків на навчання (перенавчання) працівників, безкоштовна допомога в пошуку
потрібного персоналу, інші пільги з боку як структурних фондів ЄС, так і місцевих органів влади;
2) регулювання заробітної плати. В Україні має місце зарегульованість заробітної плати, тоді
як у європейських державах питання заробітної плати вирішується шляхом колективних переговорів
або індивідуально, на рівні підприємства. Актуальним є перехід від щорічних галузевих угод до
середньострокових соціальних пактів;
3) формування трудових відносин. У більшості країн ЄС діють національні тристоронні органи,
роль яких переважно консультативна і дорадча, тільки в окремих випадках вони мають повноваження
приймати рішення (Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Чеська Республіка). Корисним
є досвід Естонії, де крім офіційних сторін (уряд профспілки-роботодавці), до категорії учасників
соціального діалогу включено добровільні професійні спілки, представників громадських організацій,
а також інспекцій праці та судових органів.
Особливості американської моделі ринку праці пов’язані з децентралізацією законодавства про
зайнятість і допомогу безробітним. Воно розробляється й ухвалюється кожним штатом окремо. У разі
необхідності скорочення обсягу праці або виробництва тривалість робочого часу одного працівника
не змінюється, а частина працівників може бути звільнена. Колективними договорами охоплена
лише чверть усіх працівників. Внутрішньофірмової підготовки персоналу майже немає, за винятком
підготовки специфічних спеціальностей. Пересування працівників відбувається здебільшого через
переведення працівника на іншу роботу, що породжує високу географічну й професійну мобільності
працівників, призводить до більш високого рівня безробіття, ніж в Японії та Швеції.
Петрова, І. (2012). Соціальні наслідки Євроінтеграції України. Ринок праці, 1. <http://www.fes.kiev.ua/new/wb/
pages/ukrajinska/vixidnidani.php> (2015, листопад, 15).
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Американська модель регулювання зайнятості включає три складові: 1) державні підприємства,
пов’язані з наймом робочої сили; 2) фінансово-кредитна політика, націлена на регулювання попиту на
робочу силу; 3) регулювання зайнятості здійснюється за допомогою штатної системи законодавства15.
Від 2009 р. у США діє програма «План американського відновлення та реінвестування», де
запропоновано: на рік звільнити підприємців від сплати податку на дохід від приросту капіталу,
гарантувати їм доступ до кредитів. Прийнята програма передбачає скорочення податків для приватних
осіб (індивідуальний платник податків може заощадити до 600 дол.). Крім того, запропоновано
підвищити ліміти кредитів для малого бізнесу від 2 до 5 млн. дол.16
Для українського ринку праці з американського досвіду цінним є децентралізація законодавства
про працю: слід розширити сфери впливу органів місцевого самоврядування на регулювання
територіальних ринків праці. Необхідно вивчити величезний досвід США щодо залучення безробітних
до громадських робіт, який дозволив країні подолати наслідки Великої депресії ХХ сторіччя.
Для японської моделі характерна система трудових відносин, яка ґрунтується на принципі
«довічного найму», за якої гарантії зайнятості працівника на підприємстві сягають віку 55-60
років. Розміри заробітної плати працівників і соціальних винагород прямо залежать від кількості
відпрацьованих років. Обов’язковою умовою є періодичне підвищення кваліфікації у відповідних
внутрішньофірмових службах, планове переміщення службовими сходами. У разі необхідності
скорочення виробництва підприємці здебільшого вирішують ці проблеми не шляхом звільнення
персоналу, а переведенням частини працівників на інші підприємства (за їх згодою) або скороченням
тривалості робочого часу на даному підприємстві.
Звільнення є найбільш суворим покаранням, оскільки працівник втрачає можливість влаштуватися
за попередньою посадою, втрачаючи значну частку заробітної плати й можливість службового
просування. Такий працівник першим наражається на ризик бути звільненим внаслідок економічної
кризи.
В останній час виникли нові форми найму робочої сили, що поступово витісняють «довічну
оренду»: звичайне та повторне (вторинне наймання) на умовах раніше звільнених працівників. Ці
форми найму засновані на цілком інших засадах.
Як правило, найм нової робочої сили здійснюється в разі сприятливої економічної ситуації, він
не гарантує знов найманому працівнику «довічної оренди». Навпаки, його можуть звільнити в будьякий час, особливо в періоди економічної кризи. Така форма дає можливість підприємству регулювати
кількісний та якісний склад найманого персоналу.
Іншою гнучкою формою є повторне (вторинне) наймання на умовах раніше звільнених працівників.
Таке наймання здійснюється без будь-яких гарантій та зобов’язань з боку підприємства перед повторно
найманими працівниками. Умови роботи й зарплата істотно гірше ніж раніше. Загроза звільнення постійна.
Але це дозволяє підприємству заощаджувати значні суми на оплату робочої сили, змушує працівників
працювати з більшою віддачею на знак подяки, що їх не забули і знову прийняли на роботу.
До звичайної форми найму належить набір тимчасових працівників (тимчасове наймання),
наймання на неповний тиждень (наймання частково зайнятих) й «системаарбайто», чи наймання
на короткий термін на підсобні роботи (переважно студентів, пенсіонерів), до порівняно нових –
«система обов’язкового набору». Її суть зводиться до того, що робоча сила набирається не окремими
підприємствами, що входять до складу компанії, а адміністрацією компанії одночасно для всіх
підприємств. Через кожні 4–7 років найнятим працівникам дають можливість спокутувати провину
шляхом переходу на інше підприємство даної компанії. Це прискорює вирішення питань, пов’язаних
з наймом персоналу.
До порівняно нових форм найму відноситься «групова довічна оренда», коли адміністрація наймає
не кожного працівника окремо, а відразу цілу групу, при цьому несе персональну відповідальність
перед кожною особою.
Тепер же спостерігається процес переходу від «зарплати по старшинству» до оплати за результатам
праці, який характеризується зменшенням розмірів щорічних надбавок за стаж роботи, (припинення
їх виплат після досягнення працівником певного віку). Намітилися дві форми оплати робочої сили:
15
Котляр, А.Б. (2010). Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення та можливості його використання
в Україні. <http://www.rusnauka.com> (2015, листопад, 15).
16
Аючатова, П.А., Бояркін, А.В., Володіна, Н.В. (2011). Міжнародна ситуація у сфері зайнятості населення.
Моделі, системи, мережі в економіці, техніці, природі і суспільстві. 1, 16–21.
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комбіновані, тобто містять елементи «зарплати за старшинством» та оплати за результатами праці;
засновані тільки результатах праці.
На зарплату має вплив трудовий внесок, успіхи і старанність у навчанні й підвищенні кваліфікації,
вміння у колективі тощо. Важливе значення має оцінка роботи безпосередньо керівником. У цьому
плані японська модель істотно відрізняється від західної, де ставки зарплати (ціни на всі робочої сили)
за кожним видом роботи, посади, кваліфікації складаються переважно під впливом попиту й пропозиції
ринку праці.
Система «довічного найму» не зможе бути втіленою в Україні, де попитом користується
робоча сила, як правило, до 40 років. В умовах сьогоднішньої економічної кризи необхідно вивчити
можливості застосування елементів повторного (вторинного) наймання, «системаарбайто», «системи
обов’язкового набору». Це на деякий час змогло б зняти напруження в суспільстві, забезпечити людей,
які втратили надію отримати роботу, певним видом заробітку.
Основні інструменти регулювання ринку праці зарубіжних країн з виділенням можливостей
застосування окремих з них в Україні, представлено в табл. 3. Слід відмітити, що для України
найбільш прийнятними є європейські інструменти, хоча окремі складові американської та японської
моделей, проаналізовані вище, теж можуть бути використані в Україні при умові розробки серйозного
дослідження можливостей їх адаптації в умовах вітчизняних реалій.
Висновки. Дослідивши міжнародний досвід регулювання ринку праці, можна стверджувати, що
в європейських країнах, США, Японії використовуються активні інструменти регулювання зайнятості.
Досить вагома роль належить створенню нових робочих місць, що підтримується податковими пільгами,
субсидіями та дотаціями. На жаль, жодний з міжнародних інструментів регулювання ринку праці, не може
відповісти на питання: яким чином здійснювати цей процес в умовах військових дій на сході держави, як
ефективно працевлаштувати внутрішніх переселенців, воїнів, що повертаються з зони АТО, тощо.
Окрім цього в Україні є проблеми, які заважають використанню вищенаведених інструментів.
Серед них: високий рівень тіньової зайнятості, значна частка економічно неактивного населення
працездатного віку, низький рівень зайнятості у співвідношенні до всього населення, відставання якості
робочої сили від потреб сучасної економіки, дисбаланс між попитом і пропозицією робочої майже
за всіма групами професій, значний рівень безробіття серед молоді, низький рівень підприємницької
ініціативи громадян.
Все зазначене свідчить про необхідність термінового вирішення даних проблем з боку держави,
застосовуючи такі міжнародні інструменти (табл. 3): конвергенція в європейський ринок праці,
обґрунтування законодавчих, нормативно-правових, організаційних, фінансових заходів для подолання
системної кризи стосовно ринку праці; децентралізація законодавства про працю: регулювання
зайнятості за допомогою органів місцевого самоврядування, зокрема, шляхом розробки системи
пільг роботодавцям, які створюють нові робочі місця; поєднання інвестиційної, кредитно-грошової,
податкової, бюджетної політики держави з політикою зайнятості; розробка державної стратегії
надання грантів на навчання (перенавчання) безробітних, зменшення видатків на навчання; комплексне
вирішення проблеми безробіття шляхом активного та пасивного спрямування. При цьому фінансова
підтримка безробітних має бути помірною і стимулювати їх до вирішення проблеми працевлаштування.
Розширення категорій учасників соціального діалогу за рахунок добровільних професійних спілок,
представників громадських організацій, інспекцій праці.
Перспективами подальших досліджень теоретичних і прикладних підходів вдосконалення
регулювання ринку праці мають бути визначення й обґрунтування механізмів державного регулювання
ринку праці в умовах інтеграції України у світову економіку на законодавчому, нормативно-правовому,
організаційному, фінансовому рівнях.
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