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УПРАВЛІННЯ МОЛОДІЖНОЮ ЗАЙНЯТІСТЮ 

 

Молодь є найважливішою з цільових груп на ринку праці. Однак, як 

відзначають експерти МОП, безробіття серед молоді зростає швидше, ніж серед 

працездатного населення в цілому. Ця проблема гостро стоїть не тільки в 

Україні, а й у високорозвинених країнах – США, Великобританії, Німеччині, 

Франції, Японії. В Україні у 2015 році близько 4,7 млн молодих осіб (20,7 %) 

були безробітними, у ЄС-28. У 2016 році найнижчі показники спостерігалися в 

Німеччині (7,1 % ), Мальті (10,0 %), Естонії (10,1 % ), Данії та Австрії (10,3 %), 

а найвищі – у Греції (53,2 % ), Іспанії (49,2 %), і Хорватії (43,1 % ) [1, 2].  

Часто випускники ВНЗ працюють не за спеціальністю. Існує тенденція до 

обмеження прав молодих спеціалістів при прийомі на роботу (соціальних 

виплат і пільг, медичного страхування і т. п. ). Вітчизняні роботодавці не 

схильні приймати на роботу молодих працівників при відсутності досвіду 

практичної діяльності; здійснюють це при відсутності письмового трудового 

договору і трудової книжки; нелегально встановлюють випробувальний термін 

при прийомі на роботу осіб віком до 18 років; не створюють належних умов для 

їх адаптації тощо. Це призводить до вразливості й незахищеності в 

довгостроковому періоді, негативно впливає на професійний розвиток молоді.  

Стосовно відповідальності бізнесу у сфері створення систем переходу від 

навчання до роботи, зазначимо, що в зарубіжних країнах вирішення цієї 

проблеми включає: розширення професіональних програм і кваліфікації, відхід 

від вузької спеціалізації; формування зв’язків між загальною і професійною 

освітою; розвиток комбінацій шкільної освіти і освіти на робочому місці; 

створення можливостей переходу від професійної освіти до вищої. Набули 
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поширення: «дуальне навчання» в Німеччині (школярі одночасно із загальною 

середньою освітою набувати технічну спеціальність), у шкільні програми 

включаються теоретичні і практичні заняття з вибраної професії, що підвищує 

перспективи з працевлаштування за спеціальністю; у США і Канаді отримали 

розвиток програми «кооперативного навчання» (передбачають триваліший 

період набуття досвіду і глибше пізнання процесу роботи при обов’язковому 

розміщенні молоді на реальні робочі місця). Застосовуються різні види 

поєднання роботи і навчання – стажування job shadowing (знайомство з 

професією чи сферою діяльності);mentoring (робота учня разом з наставником 

протягом тривалого часу), робота на шкільному підприємстві та інші.  

Велика імовірність потрапляння до складу безробітних так званої групи 

ризику, яку представляють молоді люди без освіти, які часто не закінчили 

загальноосвітньої школи, що є наслідком неблагополучного матеріального 

сімейного стану, відсутності інтересу до навчання, прагнення до заробітку 

будь-яким шляхом і т. п. Цього можна уникнути, зробивши освітній процес 

привабливішим, збільшенням можливостей вибору як загальноосвітніх, так і 

професійних програм. Такий досвід існує у Данії, Фінляндії, Норвегії і Швеції.  

Важливу роль у європейських університетах відіграють Центри сприяння 

працевлаштуванню, які надають студентам профорієнтаційні, інформаційні та 

посередницькі послуги. Студенти безкоштовно отримують інформацію про 

професійні можливості випускників вузів, доступ до банків вакансій, навчають 

складати резюме і правилам поведінки на співбесіді (Університет Парі-1-

Пантеон – Соборна або Лондонська школа економіки). Цікавим прикладом 

може бути Центр професійного планування у Відні, Центр планування кар’єри 

в Стокгольмському університеті, який пропонує студентам допомогу в 

плануванні кар’єри, пошуку роботи, фінансується і комплектується 

працівниками шведської державної служби зайнятості. У Великобританії 

створено центри кар’єри, підпорядковані місцевій адміністрації і 

трансформовані у фінансовані державою компанії (посередники між школами, 

коледжами, приватними освітніми компаніями, підприємствами і Радами з 
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професійної освіти), які надають консультаційні послуги та послуги з 

працевлаштування молодим людям після 18 років.  

Подібні центри набувають розвитку і в українських учбових закладах, 

адже загострення конкуренції за абітурієнта знизило чисельність вікової групи, 

яка потрапляє на ринок праці і освітніх послуг. Багато вузів вступають у 

перемовини з потенційними роботодавцями, надаючи їм можливості 

презентації програм практик і стажування для студентів і випускників, 

вмонтовують системи спецкурсів і наукових досліджень, які є актуальними на 

ринку праці в навчальні плани підготовки конкурентоздатних спеціалістів.  

Розглядаючи зарубіжний досвід управління зайнятістю, зазначимо 

Шведську модель молодіжної політики. Служба зайнятості Швеції 

фінансується державою, підзвітна уряду і представлена у парламенті міністром 

з питань ринку праці. Національна рада з питань ринку праці спрямовує 

діяльність регіональних і окружних рад з питань ринку праці, утворених на 

представницьких засадах на кшталт загальнонаціонального органу та 

представляє місцеві інтереси. Працевлаштуванням молоді тут займаються 

муніципалітети, які вирішують проблеми шкіл, розподіляють гранти для 

місцевих, культурних і молодіжних організацій тощо. Активна державна 

політика зайнятості спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

молоді, перш за все, через створення робочих місць, як у державному секторі, 

так і шляхом субсидування приватних компаній, допомогу у працевлаштуванні. 

Витрати на програми по подоланню безробіття в Швеції в 3 рази вищі, ніж, 

наприклад, у США (2,7 % ВНП проти 0,8 % ВНП), а близько 2 % вартості 

національного продукту йде на вирішення проблем зайнятості [2, с. 16–21]. 

Створення єдиного банку даних дозволяє у будь-якому бюро отримати 

інформацію про вакансії, умови пропонованої роботи за професіями. І лише 15 

% виплачуваної допомоги фінансується за рахунок страхових внесків, решта 85 

% – державні кошти, що складаються з обов'язкових внесків підприємців і 

податків.  
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Молодіжна політика США відрізняється від Шведської, що полягає в ролі 

державного управління й організації соціальної роботи. Держава бере на себе 

відповідальність щодо підтримки соціально незахищених і «неблагополучних» 

категорій молоді, регулювання процесу вирішення молодіжних проблем 

здійснюється обмежено, певного соціального прошарку. Для малозабезпечених 

груп створюється прийнятний рівень життя за рахунок часткових пільг і 

допомоги. Політика орієнтована на високий рівень продуктивності праці і 

масові досягнення особистого успіху. У кожному штаті діє своє законодавство 

про зайнятість і допомогу безробітним, у тому числі молоді. Майже в усіх 

західних країнах матеріальну підтримку молодіжним програмам надають не 

лише державні структури, але й приватний бізнес. Цьому сприяють податкові 

пільги для підприємців, які залучаються до вирішення молодіжних проблем.  

На сьогоднів Україні державної системи працевлаштування молодих 

фахівців практично не існує. Це різко контрастує з працевлаштуванням 

молодих фахівців в інших країнах світу, де розповсюджена практика укладання 

студентами контрактів з окремими фірмами, які добирають для себе фахівців. 

Так як система освіти цих країн орієнтована на гнучку різнобічну 

спеціалізацію, у США більш ніж 80 % випускників працевлаштовуються 

протягом року, у Японії – відповідно більше 90 %. Світовий досвід свідчить, що 

витрати на освіту повинні становити не менш 5 % ВНП, а експертами 

ЮНЕСКО визначена мінімально можлива частка витрат держави на освіту – 3,5 

%, за її недотримання неминучим стане розпад інфраструктури освітньої 

системи. Стосовно України, видатки на фінансування вищої освіти зменшились 

з 3,5 % ВВП у 2009 р. до 2,7 % у 2014-му, і спостерігається їхнє падіння до 2,3 

% ВВП у 2016-му. Незважаючи на це, за загальним відносним показником рівня 

видатків на вищу освіту Україна випереджає Об'єднане Королівство, 

Нідерланди, Швецію, Ізраїль, Францію, Німеччину і багато інших країн, що 

посідають значно вищі місця за показником якості вищої освіти [1, с. 20–25].  

У розвинених країнах на обмеження безробіття націлені спеціальні 

заходи: створення робочих місць для молоді за рахунок державних дотацій; 



 186

сприяння молодіжному підприємництву; розробка диференційованих за віком 

програм зайнятості (Болгарія); здійснення раннього професійного відбору та 

профорієнтації (Німеччина); субсидування підприємств, які надають молодим 

людям можливість після школи проходити піврічне стажування, отримуючи 

мінімальний розмір заробітної плати (Австралія); виділення спеціальних 

урядових фондів муніципальним властям для спрямування на організацію 

професійної підготовки безробітної молоді, яка поєднується з виробничою 

діяльністю (Данія); заохочення підприємців брати на роботу молодь віком 16–

26 років на строк до двох років шляхом надання пільг у вигляді зниження 

внесків цього підприємства на соціальне забезпечення (Іспанія, Франція) [3, с. 

106–108]. Спираючись на позитивний досвід інших держав, в Україні необхідно 

впроваджувати заходи, спрямовані на полегшення переходу молодих людей від 

школи до трудового життя. Для цілей соціального захисту доцільно 

виокремлювати такі молодіжні групи: підлітків, що залишили навчання; 

молодих людей з фізичними вадами (інвалідів); молодих жінок з дітьми; 

молодь, що була зайнята у домашньому господарстві; безробітна молодь; 

молодь, що переходить від навчання до праці і потребує першого робочого 

місця. Для кожної з груп існує необхідність розробки відповідних програм 

працевлаштування з урахуванням особистих її вимог. Диференційованість 

підходу дозволить підсилити адресність державних заходів соціальної 

підтримки молоді. При цьому необхідно надавати перевагу первинному 

входженню у трудове життя та професійну реабілітацію тих, хто втратив 

роботу.  
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