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Анотація. Стаття присвячена проблемі оцінки економічної активності населення України та країн ЄС. 

Розглянуто динаміку економічно активного населення України та країн ЄС, рівень безробіття у цих країнах. 
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UKRAINE AND EU COUNTRIES 
 

Abstract. The issue of economic activity of the population is one of the key in the study of the mechanism of 

functioning of the labor market at the macro level. It is emphasized that, despite the considerable elaboration of this 

problem, there is a need to compare the state of the labor market in Ukraine with the labor market of the European 

Union countries. The study draws attention to the need to use scientifically based models to predict the main indicators 

of employment and unemployment in the development of managerial decisions in the labor market of Ukraine and EU 

countries. 

The analysis of the dynamics of economic activity of the population of Ukraine over the last five years shows a 

gradual decrease in the number of economically active population of Ukraine as a whole and in working age. It was 

found that during the analyzed period, the employment rates did not change at all. The unemployment rate in the coun-

try during this period also remains unchanged. At the same time, the highest unemployment rate occurs among the pop-

ulation over 45 and those with higher education.  

The authors have identified, that the largest share of those registered in the state employment service is occupied by 

workers of the processing industry, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, as well as 

employees of agriculture, forestry and fisheries, which indicates that there is a stable demand for labor in these areas 

of activity. 

Comparison of the employment rate of the population in Ukraine and the EU countries made it possible to conclude 

that in all EU Member States there is a positive tendency to decrease the unemployment rate in the country. However, 

the unemployment rate in Ukraine is one of the highest among EU countries. The study emphasizes the need for struc-

tural transformation of the Ukrainian economic system, which will allow to increase the efficiency of use of economi-

cally active population. 
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Постановка проблеми. Оцінювання 
рівня розвитку функціонування ринку праці 
України сьогодні нагальне потребує прове-
дення комплексного статистичного аналізу 
його основних показників. Серед ключових 
позицій дослідження слід виділити, перш за 
все, аналіз динаміки основних показників 
економічної активності, що передбачає 
оцінювання фактичної зміни рівнів, вияв-
лення тенденцій і закономірностей їх роз-
витку. Поряд із цим існує потреба порівнян-
ня ситуації на ринку праці в Україні та краї-
нах Європейської Співдружності, оскільки 
наша країна впевнено тримає курс на пода-
льше інтегрування до економічного середо-
вища, що сформоване цими країнами. При 
цьому підвищується роль використання нау-
ково обґрунтованих моделей для прогнозу-
вання основних показників зайнятості та 
безробіття населення, що дасть змогу отри-
мати статистично значимі оцінки 
досліджуваних процесів на майбутні періоди 
часу, які можуть бути використані органами 
державного управління для розроблення 
дієвих управлінських рішень у сфері розвит-
ку ринку праці України.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  У 2003 році Україна приєдналася до 
Спеціального стандарту поширення даних 
 (ССПД) Міжнародного валютного фонду, в  

рамках якого поряд з іншими показниками 
щоквартально оприлюднюються показники  

зайнятості та безробіття населення, заробіт-
ної плати і доходів, методологія яких відпо-
відає стандартам МОП. Зазначені дані вико-
ристовують для оцінки економічних політик 
країн, підтримки діяльності міжнародних 
фінансових ринків, проведення правильної 
кредитної політики [1]. 

Показники економічної активнос-
ті населення використовують для: аналі-
зу соціально-економічної ситуації в країні, 
зокрема для характеристики стану ринку 
праці; здійснення розрахунків макроеконо-
мічних показників, а також  міжнарод-
них порівнянь; забезпечення вимог спеціаль-
ного стандарту поширення даних, розробле-
ного МВФ; моніторингу ефективності  реалі-

зації державної політики на ринку праці; ро-
зробки й оцінки виконання державних про-
грам зайнятості та програм соціально-

економічного розвитку та ін.  
 Теоретико-методологічні та практичні 

аспекти дослідження ринку праці знайшли 
відображення в роботах вітчизняних науков-
ців: З.П. Бараннік, Д.П. Богині, Е.М. Лібано-
вої, Л.С. Лісогор, Н.О. Парфенцевої, В.М. 
Петюха, С.І. Пірожкова, В.Г. Саріогло, А.В. 
Хмелюк. Незвaжaючи нa широкий спектр 
наукових праць, існує потреба в дослідженні 
економічної активності населення України, 
проведенні порівняльного аналізу процесів 
зайнятості з іншими державами світу, перед-
усім із країнами-членами ЄС.  

Формулювання цілей статті. Метою до-
слідження є проведення аналізу динаміки 
економічної активності населення в Україні 
та країнах ЄС. Дослідження основних показ-
ників зайнятості та безробіття дасть змогу 

порівняти рівень розвитку українського рин-
ку праці та розвинених держав Європи, а та-
кож оцінити перспективи його функціону-
вання у майбутньому та розробити систему 
інструментів оптимізації національної стра-
тегії щодо підвищення ефективності зайня-
тості населення.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як визначено в економічній літе-
ратурі, економічно активним вважається 
частина населення у віці, встановленому для 
вимірювання економічної активності насе-
лення, що забезпечує у розглянутий період 
пропозиція робочої сили для виробництва 
товарів і послуг. У різних країнах світу за-
стосовуються різні вікові критерії. У більшо-
сті країн встановлюється тільки нижня межа, 
як правило, це 15 років. В даний час – це 
особи у віці від 15 до 74 років (і Україні – від 
15 до 70 років) [2]. У чисельність економічно 
активного населення включаються особи, 
зайняті економічною діяльністю, та безробі-
тні. 

Аналіз розпочнемо зі характеристики еко-
номічної активності населення в Україні 
протягом 2014-2017 рр. (таблиця 1).
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Таблиця 1 

Динаміка економічної активності населення України  
протягом 2014-2017 рр., тис. осіб*  

Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
2017 рік у % 

до 2014 р. 

Економічно активне населення      

у віці 15-70 років 19920,9 18097,9 17955,1 17 854,4 89,63 

у працездатному віці  19035,2 17396,0 17303,6 17 193,2 90,32 

Зайняте населення      

у віці 15-70 років 18073,3 16443,2 16276,9 16 156,4 89,39 

у працездатному віці 17188,1 15742,0 15626,1 15 495,9 90,15 

Безробітне населення       

у віці 15-70 років 1847,6 1654,7 1678,2 1 698,0 91,90 

у працездатному віці 1847,1 1654,0 1677,5 1 697,3 91,89 

Економічно неактивне населен-

ня 
     

у віці 15-70 років 12023,0 10925,5 10934,1 10 945,0 91,03 

у працездатному віці 7617,7 6920,6 7039,3 6 845,8 89,87 

Рівень економічної активності, 

відсотків до всього населення 

відповідної вікової групи 

     

у віці 15-70 років 62,4 62,4 62,2 62,0 х 

у працездатному віці 71,4 71,5 71,1 71,5 х 

* Джерело: [2]-[4] 

Дані таблиці 1 дозволяють побачити пос-
тупове зменшення кількості економічно ак-
тивного населення України як в цілому, так й  
у працездатному віці. У 2017 році порівняно 
зі 2014 роком спостерігається її зменшення 
на 10 %. Така ж динаміка спостерігається й 
по кількості зайнятого населення країни. 
Водночас, має місце зменшення кількості 
безробітних протягом 2014-2015 рр. й пода-
льше їх збільшення у 2016-2017 рр. Хоча ві-
дмічаємо загальне зменшення кількості без-
робітних за період, що аналізується, майже 

на 8 %. По економічно неактивному насе-
ленню мають місце коливання як у бік її 
зменшення, так й у бік зростання. Якщо ж 
розглядати показники рівня економічної ак-
тивності населення країни, то можна побачи-
ти, що на протязі 2014-2017 рр. він залиша-
ється майже незмінним: по загальній віковій 
групі він становить майже 62 %, по працез-
датному населенню – біля 71%. 

Динаміку рівня зайнятості населення (за 
методологією МОП) представимо на рис.1. 

 



                                                                            Збірник наукових праць ТДАТУ  імені Дмитра Моторного (економічні науки) №1(39), 2019 

 

 

99 

 

50

55

60

65

70

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

56,6 56,7 56,3 56,1 57,1

64,5 64,7 64,2 64,5
66

у віці 15-70 років
працездатного віку

 

Рис. 1. Рівень зайнятості населення (за методологією МОП), % [2]- [5] 

 

 

За рис.1 відмічаємо, що на протязі усього 
періоду, що аналізується, коливань по показ-
никах рівня зайнятості майже не відбулося. 

Рівень безробіття населення (за 
методологією МОП) представимо на рис. 2.

 

 
Рис. 2. Рівень безробіття населення (за методологією МОП),  

(у % до економічно активного населення відповідного віку) [2]-[5] 

 
 

По рис. 2 бачимо, що рівень безробіття в 
Україні протягом 2014-2017 рр. залишається 
майже незмінним: для населення у віці 15-70 

років рівень безробіття знаходиться в межах 
9,5-9,9%%, а для населення працездатного 
віку – в межах 9,1-9,5%%. Проте відмічаємо, 
що найвищий рівень безробіття в Україні 
має місце у 2017 році. Однак, у 2018 році має 
місце зниження рівня безробіття на 0,7 % 

порівняно аз попереднім роком, й він є най-
меншим за останні п’ять років. 

Станом на 1 травня 2019 року кількість 
безробітних в Україні становила 311 тис. 
осіб, з них чоловіки становили – 130 тис. осіб 
(або 42%), жінки – 181 тис. осіб (або 58%) 
[6].  

Розподіл зареєсторваних безробітних за 
віком та за рівнем освіти станом на 1 травня 
2019 р. представимо на рис. 3. 
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Рис. 3. Розпділ зареєсторваних безробітних станом на 1 травня 2019 р. [5]-[6] 

 

Отже, за рис. 3 спостерігаємо, що за 
віковими группами: 30% зареєстрованих 
безробітних були у віці до 35 років; 28% – у 
віці від 35 до 45 років; 42% – у віці понад 45 
років. Також бачимо, що за освітою: 46% 

зареєстрованих безробітних мали вищу 

освіту, 35%  – професійно-технічну, 19% – 

загальну середню освіту. 
Дані статистичної звітності дозволяють 

також з’ясувати стан безробіття за видами 
економічної діяльності та за професійними 
групами. 

Так, за видами економічної діяльності: се-
ред зареєстрованих безробітних  

19% раніше були зайняті у сільському, лісо-
вому та рибному господарстві,  
17% – у сфері торгівлі; 15% – у державному 
управлінні, обороні, обов’язковому соціаль-
ному страхуванні, 15% – у переробній про-
мисловості. 

За професійними групами, серед зареєст-
рованих безробітних переважають робітники 
з обслуговування, експлуатації устаткування 
та машин (16%); працівники сфери торгівлі 
та послуг (16%); вищі державні службовці, 
керівники (15%) та представники найпрос-
тіших професій (15%) [6]. 

Як відомо, будь-який ринковий механізм 
має перш за все два основних елементи – по-
пит та пропозицію. Для ринку праці пропо-
зицією виступає усе економічно активне на-
селення: як зайняте, так й безробітне, оскіль-
ки до останніх належать ті особи, які знахо-
дяться у пошуках роботи й намагаються її 
знайти. 

Але попит на робочу силу пред’являють 
роботодавці, які мають свою думку щодо рі-
вня освіти, кваліфікації, досвіду роботи та 
інших якостей осіб, яким вони мають намір 
запропонувати робочі місця. 
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На нашу думку, попит на робочу силу в 
Україні мажуть характеризувати дані щодо 
кількості вакансій, зареєстрованих в 
державній службі зайнятості. 

На 1 січня 2019 році ця кількість вакансій 
становила 1114045, що на 10,1 % більше, ніж 
на 1 січня 2018 року [6]. 

 Рисунок 4 дозволить побачити темпи 
зростання кількості вакансій, зареєстрованих 
в державній службі зайнятості за видами 
економічної діяльності у  2018 році порівня-
но зі 2017 роком. 

 

 

1- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; 2- добувна промисло-
вість і розроблення кар'єрів; 3 - переробна промисловість; 4 - постачання електроенергії, га-
зу, пари та кондиційованого повітря; 5 - водопостачання; каналізація, поводження з відхода-
ми; 6 – будівництво; 7 - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мо-
тоциклів; 8 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; 9 - тимча-
сове розміщування й організація харчування; 10- операції з нерухомим майном; 11 - профе-
сійна, наукова та технічна діяльність; 12 - діяльність у сфері адміністративного та допоміж-
ного обслуговування; 13 - державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхуван-
ня; 14 – освіта; 15 - охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; 16 - надання інших ви-
дів послуг 

Рис 4. Темпи зростання кількості вакансій, зареєстрованих в державній службі 
зайнятості за видами економічної діяльності, 2018р. у % до 2017 р. [6] 

  

По рис. 4 відмічаємо, що найвищий пока-
зник темпу зростання кількості вакансій, за-
реєстрованих в державній службі зайнятості 
за видами економічної діяльності у 2018 році 
порівняно зі 2017 роком має місце у сфері 
освіти, найменший – у державному управ-
лінні й обороні. 

Рисунок 5 дозволяє розглянути структуру 
кількості вакансій, зареєстрованих в 
державній службі зайнятості за видами 

економічної діяльності у 2018 році. 
Рис. 5 свідчить, що найбільшу питому ва-

гу в загальній кількості вакансій, зареєстро-
ваних в державній службі зайнятості, займа-
ють: переробна промисловість (19,5 %), оп-
това та роздрібна торгівля; ремонт автотран-
спортних засобів і мотоциклів (16,8 %) та 
сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство (біля 15 %). 
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1 - сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; 2 - добувна промисло-
вість і розроблення кар'єрів; 3 - переробна промисловість; 4 - постачання електроенергії, га-
зу, пари та кондиційованого повітря; 5 - водопостачання; каналізація, поводження з відхода-
ми; 6 - будівництво; 7 - оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мо-
тоциклів; 8 - транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; 9 - тимча-
сове розміщування й організація харчування; 10 - операції з нерухомим майном; 11 - профе-
сійна, наукова та технічна діяльність; 12 - діяльність у сфері адміністративного та допоміж-
ного обслуговування; 13 - державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхуван-
ня; 14 - освіта; 15 - охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; 16 - надання інших ви-
дів послуг 

Рис. 5. Структура кількості вакансій, зареєстрованих в державній службі 
зайнятості за видами економічної діяльності, % [6] 

 

На 1 травня 2019 року кількість вакансій, 
заявлених роботодавцями до державної 
служби зайнятості, у порівнянні з 1 травня 
2018 року, зросла на 8%  
та становила 91 тис. одиниць. Крім того, у 
базі даних служби зайнятості містилася 
інформація про 31 тис. пропозицій роботи, 
отриманих з інших джерел.  

Станом на 1 травня 2019 року на одну 
вакансію в середньому по Україні претенду-
вало 3 безробітних (станом на 1 квітня 2018 
року – 4 особи) [6]. 

 Зупинимось далі на порівняльному 
аналізі динаміки основних показників ринку 
праці в Україні та країнах-членах ЄС. Аналіз 
доцільно проводити за показниками еконо-
мічної активності населення, розрахованими 
згідно з методологією Міжнародної органі-
зації праці. Зазначений підхід дає змогу ви-
користовувати міжнародну методологію 
отримання даних про зайнятість та безробіт-
тя населення, тобто співвідношення окремих 
показників між державами буде статистично 
коректним. Слід зазначити, що порівняння 

між Україною та країнами-членами ЄС не-
обхідно проводити за якісними показниками, 
передусім за рівнем зайнятості та рівнем 
безробіття, які дають змогу оцінити кількісні 
зрушення у структурі робочої сили й ефек-
тивність функціонування ринків праці окре-
мих держав та провести їх зіставлення.  

 У таблиці 2 представлено зміну рівня 
зайнятості населення в Україні та країнах ЄС 
за 2010 рік та за період 2014-2017 рр. 
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Таблиця 2 

Рівень зайнятості населення в Україні та країнах Європейського Союзу 

 (у % до економічно активного населення)* 

 2010 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

Відхилення (+,-) 2017 

року від 

2010 року 2016 року 

Усе населення:        

Україна 58,4 56,6 56,7 56,3 56,1 -2,3 -0,2 

Євросоюз (28 
країн) 51,9 51,7 52,2 52,8 53,5 1,6 0,7 

Австрія 57,5 57,3 57,2 57,5 57,9 0,4 0,4 

Бельгія 49,6 48,9 48,8 49,0 50,0 0,4 1 

Болгарія 47,9 48,0 49,1 49,3 51,9 4 2,6 

Греція 46,7 38,1 39,0 39,9 40,9 -5,8 1 

Данія 59,6 58,1 58,4 59,6 58,7 -0,9 -0,9 

Естонія 50,4 56,6 58,3 58,6 60,0 9,6 1,4 

Ірландія 53,5 54,4 55,7 57,0 57,8 4,3 0,8 

Іспанія 47,8 44,5 45,9 47,0 48,1 0,3 1,1 

Італія 44,2 42,8 43,1 43,7 44,2 0 0,5 

Кіпр 60,2 53,5 53,0 53,3 54,8 -5,4 1,5 

Латвія 47,4 52,8 54,1 54,6 55,5 8,1 0,9 

Литва 46,7 52,6 53,8 55,6 56,3 9,6 0,7 

Люксембург 55,2 56,6 56,0 55,2 56,0 0,8 0,8 

Мальта 47,3 50,9 51,5 52,5 53,7 6,4 1,2 

Нідерланди 62,2 59,6 60,0 60,2 60,9 -1,3 0,7 

Німеччина 55,2 57,4 57,4 58,5 58,9 3,7 0,4 

Польща 50,0 51,2 51,9 52,8 53,7 3,7 0,9 

Португалія 54,6 50,7 51,3 52,0 53,7 -0,9 1,7 

Румунія 51,1 51,1 50,8 50,6 52,2 1,1 1,6 

Словаччина 50,5 51,5 52,8 54,2 55,1 4,6 0,9 

Словенія 54,9 52,1 52,2 52,1 54,6 -0,3 2,5 

Сполучене 
Королівство  57,5 58,8 59,4 59,9 60,2 2,7 0,3 

Угорщина 44,7 49,5 51,0 52,8 53,9 9,2 1,1 

Фінляндія 54,9 53,8 53,4 53,4 53,8 -1,1 0,4 

Франція 51,5 50,3 50,3 50,3 50,5 -1 0,2 

Хорватія 46,5 43,3 44,2 44,6 45,8 -0,7 1,2 

Чеська Респу-
бліка 

54,2 55,7 56,4 57,6 58,5 4,3 0,9 

Швеція 57,8 59,6 60,0 60,4 61,2 3,4 0,8 
*Джерело: [18] 

 
Таблиця 2 дає можливість побачити, що у 

2017 році порівняно зі 2010 роком найбільше 
скорочення рівня зайнятості населення 
спостерігалося в Греції – на 5,8 в. п., на Кіпрі 
– на 5,4 в. п. та в Україні – на 2,3 в. п.  

 Водночас у 25 країнах-членах ЄС рі-
вень зайнятості населення зріс. Найбільш 

інтенсивне зростання досліджуваного показ-
ника спостерігалося в Естоніії, Литві, та 
Угорщині (майже на 10 в.п.). Аналіз 
динаміки досліджуваного показника почи-
наючи з 2010 року пояснюється 
необхідністю оцінювання змін на ринках 
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праці країн-членів ЄС та України після сві-
тової економічної кризи 2009 р.  

Порівняно зі 2016 роком зменшення рівня 
зайнятості спостерігаємо лише в Україні та 
Данії. Проте це зменшення є незначним (0,2 
та 0,9 в.п. відповідно). У той же час найбі-
льше зростання рівня зайнятості у 2017 році 
порівняно зі 2016 роком відмічаємо у Болга-
рії та Словенії (2,6 та 2,5 в.п. відповідно) 

Отже, як свідчить таблиця 2, за період 
2010-2017 рр. більшість країн Європейського 
Союзу досягла позитивних зрушень у сфері 
зайнятості населення. На нашу думку, змен-
шення рівня зайнятості населення в Україні 
пов’язане з кризовими явищами, які відбули-
ся в країні впродовж 2014 р.: окупація Кри-
му, військові дії на території Донецької і Лу-
ганської областей, скорочення виробництва 
у багатьох видах економічної діяльності. Се-
ред факторів, які негативно впливають на 
зайнятість населення в Україні, необхідно 
також виділити скорочення чисельності еко-
номічно активного населення, зростання пи-
томої ваги громадян старших вікових груп та 
масовий відтік робочої сили за межі країни у 
пошуках більш високооплачуваної роботи. 

Поряд зі зайнятістю населення важливо 
дослідити зміну рівня безробіття за методо-
логією МОП (таблиця 3). 

Згідно з даними табл. 3, робимо висновок, 
що по всіх країнах-членах ЄС відмічається 
позитивна тенденція до зменшення рівня 
безробіття в країні. Виключення становлять 
Греція, Італія та Кіпр, в яких підвищення рі-
вня безробіття у 2017 році порівняно зі 2010 
роком становило відповідно 8,8 в.п., 2,8 в.п. 

та 4,8 в.п. Проте, порівняно зі 2016 роком 
спостерігаємо зменшення рівня безробіття 
по всіх країнах-членах ЄС крім України, в 
якій величина цього показника, хоча і незна-
чно, але зросла (на 0,2 в.п.).  

Таблиця 3 дозволяє також побачити, що 
Україна посідає 6 місце серед країн-членів 
ЄС  за рівнем безробіття, хоча у 2016 році – 

10 місце, а у 2010 – 19 місце! 
Висновки. Одним із найважливіших по-

казників функціонування національного ри-
нку праці є показник економічної активності 
населення, який об’єктивно відображає соці-
ально-економічний стан суспільства в пото-
чному періоді та використовується для роз-
робки соціальних програм та коригування 
всієї соціальної політики держави загалом.  

Поточну ситуацію на ринку праці України 
можна охарактеризувати як напружену. Та-
кож слід враховувати, що динаміка ринку 
праці є більш інерційною внаслідок певної 
затримки у реагуванні попиту та пропозиції 
робочої сили. Тому в подальшому спад 
економічного виробництва, дезорганізація 
відносин з торговельними партнерами та 
продовження військових дій на сході 
України, беззаперечно, призведуть до ще 
більшого напруження на національному 
ринку праці України. 

Аналіз основних тенденцій на ринках 
праці країн-членів ЄС та України дав змогу 
оцінити ступінь залучення вітчизняної робо-
чої сили до економічної діяльності впродовж 
останніх років порівняно з іншими держава-
ми Європи. 

 

Таблиця 3 

Рівень безробіття населення в Україні та країнах Європейського Союзу  
(у % до економічно активного населення)* 

 2010 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
Відхилення (+,-) від 

2010 року 2016 року 

Усе населення:        

Україна 8,2 9,3 9,1 9,3 9,5 1,3 0,2 

Євросоюз (28 
країн) 9,6 10,2 9,4 8,6 7,6 -2 -1 

Австрія 4,8 5,6 5,7 6,0 5,5 0,7 -0,5 

Бельгія 8,3 8,5 8,5 7,8 7,1 -1,2 -0,7 

Болгарія 10,3 11,4 9,2 7,6 6,2 -4,1 -1,4 

Греція 12,7 26,5 24,9 23,6 21,5 8,8 -2,1 
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Данія 7,5 6,6 6,2 6,2 5,7 -1,8 -0,5 

Естонія 16,7 7,4 6,2 6,8 5,8 -10,9 -1 

Ірландія 14,6 11,9 10,0 8,4 6,7 -7,9 -1,7 

Іспанія 19,9 24,5 22,1 19,6 17,2 -2,7 -2,4 

Італія 8,4 12,7 11,9 11,7 11,2 2,8 -0,5 

Кіпр 6,3 16,1 15,0 13,1 11,1 4,8 -2 

Латвія 19,5 10,8 9,9 9,6 8,7 -10,8 -0,9 

Литва 17,8 10,7 9,1 7,9 7,1 -10,7 -0,8 

Люксембург 4,6 6,0 6,5 6,3 5,6 1 -0,7 

Мальта 6,9 5,8 5,4 4,7 4,6 -2,3 -0,1 

Нідерланди 5,0 7,4 6,9 6,0 4,9 -0,1 -1,1 

Німеччина 7,0 5,0 4,6 4,1 3,8 -3,2 -0,3 

Польща 9,7 9,0 7,5 6,2 4,9 -4,8 -1,3 

Португалія 12,0 14,1 12,6 11,2 9,0 -3 -2,2 

Румунія 7,0 6,8 6,8 5,9 4,9 -2,1 -1 

Словаччина 14,5 13,2 11,5 9,7 8,1 -6,4 -1,6 

Словенія 7,3 9,7 9,0 8,0 6,6 -0,7 -1,4 

Сполучене 
Королівство  7,8 6,1 5,3 4,8 4,4 -3,4 -0,4 

Угорщина 11,2 7,7 6,8 5,1 4,2 -7 -0,9 

Фінляндія 8,4 8,7 9,4 8,8 8,6 0,2 -0,2 

Франція 9,3 10,3 10,4 10,1 9,4 0,1 -0,7 

Хорватія 11,8 17,2 16,1 13,4 11,1 -0,7 -2,3 

Чеська Респу-
бліка 

7,3 6,1 5,1 4,0 2,9 -4,4 -1,1 

Швеція 8,6 7,9 7,4 6,9 6,7 -1,9 -0,2 
*Джерело: [18] 

 

Окреслені тенденції дають змогу говорити 
про необхідність структурної трансформації 
української економічної системи, що дасть 
змогу підвищити ефективність використання 
наявного економічно активного населення. 
Дослідження динаміки безробіття в Україні 

та країнах-членах ЄС дає змогу виявити ная-
вність можливостей щодо зниження частки 
тимчасово незайнятих громадян у майбутні 
періоди часу за умови проведення ефектив-
ної політики сприяння зайнятості населення.  
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