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законодавчих актів у сфері регулювання зайнятості населення у роз-
винутих країнах. Висвітлено ключові пріоритети забезпечення зайня-
тості в Євросоюзі в сучасних умовах. Окреслено заходи з підвищення
ефективності функціонування аграрного ринку праці у контексті вирі-
шення проблеми зайнятості сільського населення в Україні.
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Постановка проблеми. Загострення проблем зайнятості насе-
лення, яке спостерігається нині на сільських територіях, (чисель-
ність зареєстрованих безробітних у сільській місцевості досягає
майже 40 % від загальної їх чисельності і складає 176 тис. осіб
станом на квітень 2015 р. [1]) властиве не тільки для України.
Аналогічні проблеми з забезпеченням зайнятості населення що
мешкає у сільських районах, щоправда, різного ступеня гостроти
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і спрямованості, властиві країнам, практично, всього світу. Існу-
ють вони і у благополучних США і Канаді, і у розвинутих краї-
нах Європи, і у країнах, що розвиваються. Міжнародною спіль-
нотою напрацьований великий досвід розв’язання проблем
такого характеру, який може бути застосований в Україні у спра-
ві скорочення безробіття і сприяння забезпеченню зайнятості
працездатного сільського населення. В умовах постійних криз,
невизначеності, нестабільності ринку праці і зростаючих глоба-
льних загроз, у відповідь на ці виклики, Міжнародними організа-
ціями у сфері праці розроблені і обґрунтовані численні нормати-
вно-правові документи, які визначають загальну стратегію забез-
печення зайнятості населення як на глобальному, так і на націо-
нальних рівнях. Важливою складовою цієї стратегії є заходи при-
свячені вирішенню проблем зайнятості сільського населення. По-
трібно зауважити, що кожна країна вирішує їх у свій спосіб,
виходячи з цілей і пріоритетів загальнонаціональної соціально-
економічної політики, рівня економічного, соціального, культур-
ного розвитку, релігії, традицій, звичаїв тощо. Враховуючи спе-
цифічні риси національного господарювання кожна країна оби-
рає прийнятну для себе стратегію і тактику подолання сільського
безробіття і забезпечення гідного рівня життя населення сільсь-
ких районів. Дослідження досвіду реалізації таких стратегій може
бути корисним у національній практиці регулювання ринку праці
і сприяння зайнятості сільського населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поглиблення про-
блем сільського безробіття, складна соціально-економічна ситуа-
ція на селі обумовлюють невщухаючий інтерес вітчизняних уче-
них до даної тематики. Питанням розвитку сільського ринку
праці, подолання сільського безробіття, сприяння забезпеченню
зайнятості сільського населення і розвитку сільських територій
присвячені численні наукові праці Гнибіденка І.Ф., Дем’яненка
С.І., Дієсперова В.С., Лупенка Ю.В., Кропивки М.Ф., Саблука
П.Т., Прокопи І.В. та багатьох інших відомих учених-аграрників.
Разом з тим, не достатньо висвітленим залишається міжнародний
нормативно-правовий аспект цієї проблеми, в той час, як поси-
лення інтеграційних процесів в Україні вимагає детальнішого ви-
вчення міжнародного законодавства для удосконалення діючої
вітчизняної нормативно-правової бази регулювання сільської за-
нятості.

Мета статті. З огляду на це, у розв’язанні проблем забезпе-
чення ефективної зайнятості населення сільських територій в
Україні представляє інтерес подальше вивчення норм міжнарод-
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них нормативних актів і зарубіжного досвіду у цій сфері з метою
пошуку універсальних механізмів, які можуть бути використані,
певною мірою, в економічній практиці в Україні, безумовно, з
урахуванням їх національної ідентичності.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи європейський ве-
ктор розвитку України, задекларований підписанням угоди з Єв-
росоюзом про асоціацію, варто розглянути концептуальні основи
Європи у вирішенні проблем зайнятості населення. У цьому
зв’язку слід відмітити, що основні напрями європейської політи-
ки зайнятості відображені в таких основних нормативно-право-
вих актах ЄС, як: Європейська соціальна хартія (1996), Європей-
ська стратегія зайнятості (ЄСЗ) (1997), Європейський пакт зайня-
тості (1999), Лісабонська стратегія (2000), Стратегії «Європа-
2020» та інші. Зростаюча актуальність проблеми зайнятості насе-
лення для європейської спільноти підкреслена тим, що досягнен-
ня повної зайнятості винесено як одну з ключових і пріоритетних
цілей розвитку Євросоюзу ще у кінці 90-х років XX ст., що знай-
шло своє відображення у (ЄСЗ).

Слід відмітити, що одним з найважливіших міжнародних пра-
вових актів, що закріплює захист соціально-трудових прав пра-
цівників є Європейська соціальна хартія (Турін, 1961 р.) [2]. Вона
була схвалена Парламентською асамблеєю і вступила в силу 26
лютого 1965 р. Важливість Європейської соціальної хартії обу-
мовлена тим, що в ній були закріплені основні соціально-трудові
права, визнані світовим співтовариством і проголошені у основ-
них правових актах ООН (Всезагальна декларація прав людини,
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права). У хартії
були втілені також принципи і норми, розроблені в рекомендаці-
ях і конвенціях МОП. Важливо, що зведені у єдиний документ
прогресивні міжнародні соціально-трудові норми постійно пере-
глядаються і оновлюються відповідно тих змін, що відбуваються
у соціально — трудовій сфері, що дозволяє європейській спіль-
ноті адекватно реагувати на стрімкі зміни та глобальні виклики.

Так, Європейську соціальну хартію було переглянуто та допо-
внено новими правами у 1996 р. [3]. Нині її ратифікувало біль-
шість країн, які є членами Ради Європи. Зміст цього документу
обумовлений необхідністю забезпечити населення кожної країни
можливостями користуватися широким комплексом соціально-
економічних прав з метою підвищення їх рівня життя і добробу-
ту. Україною Європейська соціальна хартія була підписана у тра-
вні 1999 р., ратифікована у грудні 2006 р. Слід зазначити, що
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Україна приєдналася до 27 статей (у тому числі 6 із 9 обов’язко-
вих) і 74 пунктів (із 98).

Слід звернути увагу, що більшість прав, задекларованих у ха-
ртії стосуються сфери праці та зайнятості. Зокрема це права на:
працю; справедливі умови праці; охорону та гігієну праці; спра-
ведливу винагороду за працю; об’єднання; колективні перегово-
ри; професійну орієнтацію; професійну підготовку; рівні можли-
вості та рівне поводження у сфері зайнятості та професійної
діяльності без дискримінації за ознаками статі та інші [4, с. 6].
Зокрема, перша ж стаття часини ІІ Хартії ст. 1. «Право на пра-
цю», проголошує, що в цілях забезпечення ефективного здійс-
нення права на працю сторони, зобов’язуються: 1) визнати одні-
єю з своїх першочергових цілей і обов’язків досягнення і
підтримання якомога більш високого і стабільного рівня зайня-
тості, в цілях досягнення повної зайнятості;

2) забезпечити ефективний захист прав працівників заробляти
собі на життя вільно обраною працею;

3) створювати і розвивати для всіх працівників безкоштовні
служби з працевлаштування;

4) забезпечувати або сприяти розвитку відповідної професій-
ної орієнтації, професійної підготовки і перепідготовки [6, с. 7].

Право працівників на отримання заробітної плати задекларо-
вано ст. 4. Європейської соціальної хартії «Право на справедливу
винагороду за працю», відповідно до якої сторони зобов’язують-
ся: 1) визнати право працівників на винагороду за працю, яка до-
зволить забезпечити їм і їх сім’ям гідний рівень життя; 2) ви-
знати право працівників на підвищений розмір оплати за надуро-
чну роботу; 3) визнати право працюючих чоловіків і жінок на
рівну оплату за працю рівної цінності; 4) визнати за всіма праців-
никами права на отримання в розумні терміни завчасного повід-
омлення про припинення роботи за наймом тощо. У статті також
зазначається, що здійснення цих прав забезпечується або через
колективні договори, або через встановлений законом механізм
встановлення заробітної плати, або інших засобів, що відповіда-
ють національним умовам [6, с. 9]. Інші статті Хартії також оріє-
нтовані на досягнення основної цілі Ради Європи — досягнення
більшої єдності між її членами у захисті і здійсненні ідеалів і
принципів спільної спадщини і сприяння їх економічному і соці-
альному прогресу, особливо шляхом забезпечення і належної ре-
алізації прав людини і її основних свобод.

Разом з тим, те що Україна не в повній мірі приєдналася до
Хартії, вона істотно обмежує реалізацію соціально-трудових
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прав своїх громадян, негативно це відображається і на рівні
життя сільського населення. Так, Україна не взяла на себе зо-
бов’язань щодо: тривалості щорічної відпустки не менше чоти-
рьох тижнів; визнання права працівників на винагороду, яка за-
безпечує їм і їхнім сім’ям достатній життєвий рівень. Україна не
приєдналася до Хартії в частині зобов’зань і шодо гарантування
прав на соціальне забезпечення, на соціальну та медичну допо-
могу, прав трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і
допомогу та інших важливих права. У зв’язку з цим, приєднан-
ня України до Хартії в повному обсязі залишається одним із
вкрай важливих завдань як підвищення добробуту всього насе-
лення так і, сільського, зокрема.

Ускладнення ситуації на європейському ринку праці у кінці
90-х рр. 20-го ст., загострення у цей період проблем безробіття у
країнах Євросоюзу зумовило необхідність розробки Європейсь-
кої стратегія зайнятості, яка була прийнята на засіданні Євро-
пейської Ради в Люксембурзі у листопаді 1997 р., і відобразила
те, що створення умов для зайнятості стало одним з найважли-
віших пріоритетів європейської соціально-економічної політи-
ки. Загалом ЄСЗ має на меті координацію засобів боротьби з
безробіттям країн учасниць ЄС і являє собою щорічну програму
планування, моніторингу, вивчення та реорганізації національ-
них стратегій зайнятості. Структурно ЄСЗ включає такі складо-
ві: рекомендації у сфері зайнятості; національні плани дій у
сфері зайнятості; та рекомендації, затверджені для кожної краї-
ни [5]. Основними принципами зайнятості в ЄС відповідно до
ЄСЗ визнано:

1) досягнення повної зайнятості, підвищення якості й продук-
тивності праці, а також зміцнення соціальної та територіальної
згуртованості;

2) сприяння зайнятості протягом життєвого циклу людини;
3) сприяння у пошуку роботи для соціально інклюзивних гро-

мадян;
4) покращення відповідності зайнятості потребам ринку праці;
5) сприяння гнучкості у поєднанні з гарантією зайнятості;
6) забезпечення зближення заробітної плати й вартості робо-

чої сили;
7) розширення і поліпшення інвестицій в людський капітал;
8) адаптація систем освіти і навчання у відповідь на нові ви-

моги до компетенцій фахівців. Аналізуючи цей перелік принци-
пів, можна констатувати їх безумовну актуальність у вирішенні
проблеми сільського безробіття в Україні.
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У відповідь на глобальну економічну кризу, яка розгорнулася
у 2008 р. і охопила практично всі розвинуті країни світу, МОП
відреагувала розробкою Глобального пакту про робочі місця,
який було прийнято у червні 2009 р. у Женеві, на 98-й сесії Між-
народної конференції праці. За його мету було поставлено визна-
чення орієнтирів національної та міжнародної політики, спрямо-
ваних на подолання фінансової кризи, досягнення економічного
оздоровлення, створення робочих місць і забезпечення соціаль-
ного захисту працівників і їх сімей. Пакт закликає уряди країн та
організації до спільного подолання фінансово-економічної кризи,
подолання кризи зайнятості за допомогою політики, заснованої
на Програмі гідної праці МОП [6, с. 110].

Зокрема, у Пакті зазначається: «Наші відповідні заходи повинні
сприяти справедливій глобалізації, створенню більш екологічно
чистих економік і процесів розвитку, які ефективнішим способом
створюють робочі місця і життєздатні підприємства, сприяють по-
вазі до прав працівників, гендерній рівності, захищають вразливі
верстви населення, допомагають країнам у наданні високоякісних
послуг загального користування і забезпечують їх можливості для
досягнення Цілей розвитку тисячоліття» [6, с. 111].

У цілях обмеження ризиків довготривалого безробіття і поши-
рення неформального сектора Пактом передбачаються такі заходи:

1) збільшення платоспроможного попиту і підтримання рівнів
заробітної плати;

2) надання допомоги особам, які шукають роботу шляхом:
— проведення ефективної активної політики на ринку праці;
— збільшення ресурсів, що виділяються державним службам

зайнятості;
— здійснення програм професійної підготовки;
3) інвестування коштів у підвищення кваліфікації працівників

і їх перепідготовку, особливо робітників, що втратили або мо-
жуть втратити роботу, та вразливих верств;

4) обмеження і недопущення втрат робочих місць і надання
підтримки підприємствам у збереженні їх робочої сили. Ці заходи
можуть включати розподіл роботи в умовах зниження заванта-
ження підприємств і виплату часткових допомог з безробіття;

5) надання підтримки створенню робочих місць в усіх секто-
рах економіки на основі визнання важливого значення мульти-
плікаційного ефекту адресних і цілеспрямованих зусиль;

6) визнання внеску малих і середніх підприємств і мікропідп-
риємств у створення робочих місць, сприяння їх розвитку шля-
хом надання доступних кредитів;
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7) визнання, що кооперативи забезпечують робочі місця у
громадах починаючи від не великих і до крупних багатонаціона-
льних компаній, адаптації підтримки до їх потреб;

8) використання державних програм гарантування робочих
місць для забезпечення тимчасової зайнятості, програм прове-
дення громадських робіт у надзвичайних ситуаціях і інших про-
грам, що охоплюють неформальну економіку;

9) створення сприятливого нормативно-правового середови-
ща, що сприяє появі робочих місць шляхом створення і розвитку
життєздатних підприємств;

10) збільшення обсягів інвестицій в інфраструктуру, науку,
державні служби та екологічно чисті виробництва для створення
робочих місць та стимулювання сталої економічної діяльності [6,
С. 111–113]. Актуальність наведеного переліку заходів для оздо-
ровлення ринку праці в Україні важко заперечити. Актуальними
є ці заходи і для підвищення зайнятості працездатного населення,
що мешкає у сільській місцевості.

Зростаюча актуальність проблем боротьби з безробіттям
знайшла своє відображення і у Новій Європейській Стратегії
«Європа-2020», прийнятій у 2010 р. і визнаній стратегією розум-
ного (розвиток економіки, заснованої на знаннях та інноваціях),
стійкого (сприяння ефективнішому використанню ресурсів, за-
провадженню екологічно чистих виробництв) і всеосяжного зро-
стання (сприяння високому рівню зайнятості населення в еконо-
міці, що базується на соціальній і територіальній згуртованості)
ЄС [7]. Не випадково одним з трьох пріоритетів, визначених у
Стратегії, проголошено всеосяжне зростання, яке бачиться саме
у досягненні високого рівня зайнятості населення на основі соці-
альної згуртованості.

На виконання цього пріоритету у Стратегії представлена Про-
грама з розвитку нових здібностей і збільшення кількості робо-
чих місць. У рамках реалізації Програми передбачено вжиття за-
ходів на двох рівнях: на рівні співтовариства та на рівні країн-
членів ЄС. Так, на рівні ЄС актуальними визначені такі заходи:

— забезпечення балансу гарантій зайнятості та гнучкості рин-
ку праці з метою визначення шляхів боротьби з безробіттям і
підвищення рівня трудової активності;

— адаптація законодавчої бази відповідно до «розумних»
принципів регулювання, з урахуванням нових ризиків для здо-
ров’я та безпеки на робочому місці;

— полегшення та заохочення мобільності робочої сили, спри-
яння перспективній і всеосяжній трудовій міграційній політиці;
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— зміцнення соціальних партнерів, повніше використання по-
тенціалу соціального діалогу на всіх рівнях, сприяння зміцненню
співробітництва між інститутами ринку праці ЄС;

— посилення співробітництва у галузі освіти і підготовки ка-
дрів за участю всіх зацікавлених сторін, яке має ґрунтуватись на
реалізації принципів безперервного навчання.

На рівні держав-членів ЄС загальні заходи конкретизуються з
урахування національних особливостей ринку праці і полягають у:

— збалансуванні гарантій зайнятості та гнучкості ринку праці
з урахуванням національної специфіки країн-членів ЄС, змен-
шенні сегментації ринку праці та забезпеченні збалансованого
суміщення роботи і сімейного життя;

— контролі ефективності податкової системи з тим, щоб ви-
ключити заходи, які перешкоджають зайнятості населення;

— сприянні запровадженню нових форм поєднання роботи та
особистого життя та збільшенню гендерної рівності;

— заохоченні і контролі ефективності досягнення результатів
соціального діалогу;

— реалізації Європейської кваліфікаційної рамочної програми,
шляхом створення національних кваліфікаційних програм [8].

Аналіз змісту основних європейських нормативно-правових ак-
тів у сфері зайнятості показує, що проблеми розширення можли-
востей для забезпечення повної зайнятості населення в країнах
Євросоюзу вирішуються в контексті його доктрини соціальної
згуртованості, яка виступає основною ідеєю соціальних здобутків і
завоювань протягом останніх 15 років. Соціальна згуртованість у
державах учасницях Євросоюзу розглядається як здатність суспі-
льства забезпечувати добробут усіх його членів, мінімізувати нері-
вність та уникати соціальної поляризації. Наголошується на тому,
що соціальна згуртованість є багатоплановим явищем, яке перед-
бачає не тільки залучення і участь якомога більшої частини грома-
дян в економічному, соціальному, культурному і політичному
житті, але й відчуття ними солідарності і належності до суспільст-
ва, яке засноване на ефективному використанні громадянських
прав і демократії. Слід підкреслити також, що соціальна згуртова-
ність — це не тільки боротьба проти соціальної відчуженості і бід-
ності, її досягнення передбачає створення у суспільстві атмосфери
солідарності, яка значною мірою усуває цю відчуженість.

Висновки. Узагальнюючи зміст викладених нормативно-
правових актів, очевидно, що важливими напрямами розв’язання
проблем зайнятості населення сільських територій в Україні ма-
ють бути орієнтири Європейської стратегії зайнятості. Найактуа-
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льнішими з них представляються такі як: розширення можливос-
тей трудової зайнятості працездатного сільського населення, збі-
льшення інвестицій у сільський людський капітал у поєднанні з
взаємоузгодженням ринку освітніх послуг із сучасними вимога-
ми аграрного ринку праці до компетенцій робочої сили, забезпе-
чення більшої гнучкості сільського ринку праці, підвищення со-
ціальної мобільності сільських трудівників, створення сприят-
ливіших умов зайнятості для соціально вразливих верств сільсь-
кого населення, посилення ролі соціального діалогу та ін. Реалі-
зація подібних заходів на вітчизняному аграрному ринку праці
дозволить істотно пом’якшити проблеми сільського безробіття та
сприятиме ефективнішому його функціонуванню.

У цілому ж, європейський курс розвитку економіки України
зумовлює необхідність визнання принципів демократії та євро-
пейських соціальних цінностей та ідеалів. Досягнення європейсь-
ких стандартів життя населення, яке постійно проголошується
Урядом України, неможливе без забезпечення реалізації одного з
найважливіших прав людини, зокрема, права на працю, права на
вільно обрану зайнятість, яка забезпечує гідний рівень доходів.
Реалізація цього права має здійснюватися у руслі цілей, принци-
пів, норм, проголошених у міжнародних нормативно-правових
актах. Рівень захисних функцій трудового права, задекларований
у них, є тим мінімумом, нижче якого не повинна дозволяти собі
опускатися жодна цивілізована країна. З огляду на це, в Україні
забезпечення соціально-економічного розвитку, і, зокрема, роз-
витку сільських територій, у числі яких і вирішення проблеми за-
йнятості, має йти в контексті реалізації доктрини соціальної згур-
тованості сільського соціуму, відповідно до реалізації Програми
гідної праці, яка має знайти своє втілення і на селі.
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