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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ

РИНКУ ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

АНОТАЦІЯ. Наведено результати проведеного комплексного ста-
тистичного аналізу особливостей молодіжного сегменту ринку
праці Донецької області, визначено основні зміни та тенденції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: молодіжний сегмент ринку праці, пропозиція
робочої сили, попит на робочу силу, економічна активність молоді,
зайнятість молоді, безробіття, працевлаштування молоді.

АННОТАЦИЯ. Представлены результаты проведенного комплек-
сного статистического анализа особенностей молодежного сегме-
нта рынка труда Донецкой области, определенны основные изме-
нения и тенденции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежный сегмент рынка труда, предло-
жение рабочей силы, спрос на рабочую силу, экономическая ак-
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тивность молодежи, занятость молодежи, безработица, трудоуст-
ройство молодежи.
ANNOTATION. The results of the conducted complex statistical ana-
lysis of features labour market youth segment in the Donetsk region
are considered, it’s basic changes and tendencies are defined.
KEY WORDS: youth segment of labour-market, suggestion of labour
force, demand on labour force, economic activity of young people,
employment of young people, unemployment, employment of young
people.

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку економіки
існує необхідність в оптимізації основних параметрів молодіжно-
го сегменту ринку праці Донецького регіону, оскільки саме йому
належить особливе місце в ієрархічній структурі ринку праці за-
галом, визначаючи перспективи розвитку на найближчу та відда-
лену перспективу. Найважливішу участь у вдосконаленні проце-
су залучення молоді до сфери продуктивної трудової діяльності
завдяки вдосконаленню механізму його державного регулювання
здійснює Донецький обласний центр зайнятості.

Комплексна оцінка молодіжного сегменту ринку праці набу-
ває важливості в контексті завдань формування стратегії його
розвитку, спрямованої на реалізацію трудового й творчого потен-
ціалу молоді. У цьому контексті важливе значення має оцінка рів-
ня економічної активності молоді, рівня безробіття серед молоді,
рівня її зайнятості, питомої ваги молодих громадян, зайнятих у
неформальному секторі економіки, заходів сприяння зайнятості
молоді, працевлаштування, зокрема випускників закладів освіти
[1, с. 293].

Необхідність скоординованого державного регулювання регіо-
нального ринку праці та його молодіжного сегменту зумовлена
неефективністю структури економіки та нестабільністю її дина-
міки, недосконалістю діючого механізму стимулювання робото-
давців до створення робочих місць у високопродуктивних секто-
рах регіональної економіки, відсутністю повної інформації щодо
реальної місткості окремих сегментів молодіжного ринку праці
Донецької області та професійно-кваліфікаційної структури по-
питу на робочу силу та її пропозиції в межах молодіжного сегмен-
ту ринку, відсутністю ефективної конкуренції.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання станов-
лення і розвитку молодіжного ринку праці, специфіка цього про-
цесу в період становлення ринкової економіки розкриті в працях
Н. Анішиної, Д. Верби, Т. Заєць, В. Кравченко, Л. Лісогор, Н. Лук`я-
нченко, І. Петрової, В. Петюха й інших вітчизняних науковців.
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Мета статті — вивчення стану молодіжного сегменту ринку
праці Донецької області протягом п’ятирічного періоду та визна-
чення пріоритетних напрямів сприяння працевлаштуванню мо-
лоді.

Виклад основного матеріалу. Необхідність дослідження тен-
денцій динаміки попиту і пропозиції праці молоді у віці від 15 до
35 років обумовлюється тим, що саме у цьому віці основна її час-
тина набуває стійкого професійно-трудового статусу в суспільній
і соціальній сферах. На молодіжний вік припадають основні соці-
альні і демографічні події у життєвому циклі людини. Отже, про-
аналізуємо зазначені показники у динаміці на протязі останніх
п’яти років. У 2007 р. на ринку праці Донецької області молодь
у віці до 35 років складала 39 % усіх безробітних. Протягом
2008 р. чисельність безробітної молоді у віці до 35 років зросла
в порівнянні з 1 січня 2008 року в 1,6 разу і склала на початок
2009 р. 17,97 тис. осіб або 44 % усіх офіційно зареєстрованих
безробітних. У 2010 р. цей показник продовжував зростати і пи-
тома вага молоді у чисельності всіх безробітних, що перебувають
на обліку Донецького обласного центру зайнятості (ДОЦЗ), скла-
дала 47,58 % [2].

Не зважаючи на зростання питомої ваги безробітної молоді,
абсолютні показники безробіття молоді протягом 2008—2010 рр.
знижуються. Так, чисельність безробітної молоді у віці до 35 років
у Донецькій області знизилася з 24 тис. осіб у 2008 р. до 15 тис.
осіб у 2010 р. Усього впродовж 2010 року на обліку в Донецькій
обласній службі зайнятості знаходилося 71888 молодих громадян
у віці до 35 років. Динаміку питомої ваги молоді у загальній
кількості безробітних громадян у Донецькій області наведено на
рис. 1.
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Рис. 1. Питома вага молоді у загальній кількості громадян,
які мають статус безробітного у Донецькій області

у 2006—2010 рр., % [2]
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Категорія «молодь» на молодіжному сегменті ринку розбива-
ється на ряд груп, що визначають їх положення на ринку праці.
Так, підліткова група (молодь до 18 років) представляє учнів се-
редніх шкіл і професійних училищ. В основному вони не залуче-
ні до трудової діяльності. Проте, значне зниження життєвого рів-
ня більшої частини населення змінило життєву позицію цієї ка-
тегорії молоді. На ринку праці молодь віком до 18 років підпадає
під п`ятивідсоткову квоту, чим складає перешкоди для найму не-
повнолітніх працівників, оскільки надання пільг економічно не-
вигідно керівництву підприємств, що призводить до зростання
неформальної зайнятості підлітків (табл. 1).

Таблиця 1
ОБЛІК І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ У ВІЦІ ДО 18 РОКІВ

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ [2]

Рік
Показники

2006 2007 2008 2009 2010

Перебувало на обліку на по-
чаток року 288 198 133 137 36

Зареєстровано протягом року 935 816 661 339 432

Працевлаштовано службою
зайнятості:
всього
на заброньовані робочі місця

309
132

342
111

241
86

79
31

109
26

Мають статус безробітного 190 128 128 31 61

Перебуває на обліку на кінець
року 198 133 137 36 62

Ранній вихід молоді на ринок праці виробляє установку на
працю, самостійність і ініціативність у трудовому житті, веде до
зростання мобільності, але при цьому він не дозволяє отримати
повну середню, середню спеціальну, і тим більше, вищу освіту, з
самого початку передбачаючи пониження стартового рівня ква-
ліфікації. Зменшення віку вступу на ринок праці призводить до
зростання нестабільної зайнятості, високої плинності робочої си-
ли, фрикційного безробіття.

Особи, що вперше виходять на ринок праці і не мають профе-
сійної освіти, мають дуже низькі гарантії працевлаштування і ви-
являються соціально незахищеними на ринку праці. У 2006 р. від-
соток молоді у віці до 18 років, яка перебувала на обліку ДОЦЗ,
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складав 1,2 % від усієї молоді (до 35 років) у Донецькому регіоні.
У 2010 р. кількість молоді віком до 18 років, що перебувала на
обліку обласного центу зайнятості, зменшилася до 0,2 % (рис. 2).

Статистика регіонального ринку праці не відображає повною
мірою ситуацію на ринку праці, і особливо в його молодіжному
сегменті. Молодь рідше реєструється у центрі зайнятості, ніж
люди інших вікових груп.
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Рис. 2. Питома вага молоді віком до 18 років у кількості молоді віком
до 35 років, яка перебуває на обліку ДОЦЗ [2]

Статистика дозволяє оцінювати тенденції розвитку лише офі-
ційної частини відкритого ринку праці і переважно в державному
секторі. Служба зайнятості охоплює лише частину попиту на пра-
цю і пропозиції робочої сили (табл. 2). У результаті не врахову-
ється все різноманіття нових явищ у сфері зайнятості, пов’язаних
з особливостями ринкових відносин, і зокрема приховане безро-
біття.

Таблиця 2
ОБЛІК І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ У ВІЦІ 15—35 РОКІВ

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОСІБ [2]

Рік 2006 2007 2008 2009 2010

Перебувало на обліку ДОЦЗ
на початок року 23 963 19 463 15 284 25 562 18 315

Зареєстровано ДОЦЗ протя-
гом звітного періоду 70 612 69 247 74 134 60 345 53 573

Усього перебувало на облі-
ку в службі зайнятості 94 575 88 710 89 418 85 907 71 888
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Закінчення табл. 2
Рік 2006 2007 2008 2009 2010

Працевлаштовано службою
зайнятості 39 772 44 178 40 545 24 553 27 974

Знято з обліку з інших при-
чин 34 206 28 274 22 517 41 819 27 505

Перебуває на обліку на кі-
нець звітного періоду 19 463 15 284 25 562 18 315 15 707

Мають статус безробітного 18 704 14 521 24 029 17 975 15 248

У 2008 р. у порівнянні з 2007 р. спостерігається різке збіль-
шення чисельності безробітних громадян віком до 35 років, що
перебувають на обліку в Донецькій обласній службі зайнятості і
зниження рівня безробіття у 2009—2010 рр. Аналізуючи дані ре-
гіонального ринку праці останніх п’яти років, слід зауважити, що
цілком передбачувано, найбільш високий рівень реєстрації без-
робітної молоді спостерігається у 2008 році.

Служба зайнятості України та її регіональні відділення, у тому
числі — Донецький обласний центр зайнятості стурбовані зрос-
таючим рівнем молодіжного безробіття, яке є наслідком диспро-
порції ринку праці і ринку освітніх послуг, дисбалансу попиту і
пропозиції, конфлікту інтересів працедавця і найманих працівни-
ків. Невідповідність спеціальностей, які мають попит на ринку
праці, і тим, фахівців яких спеціальностей випускають вузи. У
даному випадку йдеться про те, що ринок праці в даний час на-
віть приблизно складно прогнозувати, оскільки економічна ситуа-
ція у суспільстві нестабільна. Отримуючи, здавалося б, престиж-
ну спеціальність, випускник ризикує виявитися незатребуваним
після закінчення вузу у зв’язку з рейтингом престижних спеціаль-
ностей, що різко змінюється. Таким чином, найважливішою є на-
явність у випускників навичок, що дозволяють швидко адаптува-
тися до динамічної ситуації. Ці навички повинні виховуватися в
процесі соціалізації особи, як у сім’ї, так і під час отримання спе-
ціальності.

Ще одна проблема на молодіжному ринку праці — це «вуз —
армія — ринок», яка полягає у тому, що молоді люди, які отри-
мали спеціальність у вузі, при проходженні військової служби
втрачають кваліфікацію і, можливо, місце роботи. Після повер-
нення зі служби ці громадяни часто через різні причини не мають
можливості відновити свою кваліфікацію. У результаті ринок пра-
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ці втрачає кваліфікованих фахівців, а громадяни, що відслужили
в армії, — можливість отримати гідну роботу. Частково це по-
в’язано з тим, що в даній ситуації, виявляється, практично не-
можливо отримати статус безробітного і стати на облік у центрі
зайнятості. За даними ДОЦЗ у 2010 р. 66 осіб звільнилися зі
строкової військової служби і отримали статус безробітного. З
цієї категорії службою зайнятості Донецької області працевлаш-
товано 200 осіб, що на 6,5 % більше ніж у 2008 році та на 28,5 %
вище, ніж у 2009 році (табл. 3).

Таблиця 3
ОБЛІК ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗВІЛЬНИЛИСЯ

ІЗ СТРОКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АБО АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ, ОСІБ [2]

Рік

2006 2007 2008 2009 2010

Перебувало на обліку на початок року 141 70 32 76 51

Зареєстровано протягом року 517 320 324 333 383

Працевлаштовано службою зайнятості 318 229 187 143 200

Мають статус безробітного 61 31 69 51 66

Необхідно підкреслити, що серед громадян, що звернулися до
служби зайнятості Донецької області з багатьох причин, з року в
рік спостерігається зниження загальної кількості звернень випус-
кників усіх типів навчальних закладів (рис. 3).
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Рис.3. Динаміка реєстрації в службі зайнятості Донецької області
випускників учбових закладів, осіб [2]
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Характерна така тенденція як для випускників вищих і профе-
сійно-технічних навчальних закладів, так і для випускників загаль-
ноосвітніх шкіл. Але якщо проаналізувати темпи зниження звер-
нень до служби зайнятості випускників різних типів навчальних
закладів, видно, що темпи зниження звернень випускників ВНЗ
найнижчі у порівнянні з випускниками шкіл і ПТНЗ. Більш того,
з рис. 3 видно, як нестримно падає рівень кількості випускників
ПТНЗ, які звертаються до служби зайнятості. І це зрозуміло — на
сьогоднішній день кількість вакансій за робочими спеціальнос-
тями є високою і можна передбачити, що максимальна кількість
випускників ПТНЗ знаходить роботу самостійно або за допомо-
гою навчальних закладів.

Тенденцію до зниження має і кількість випускників шкіл, які
звертаються за допомогою в працевлаштуванні до служби зайня-
тості. Основною причиною цього є те, що велика частина випус-
кників планує поступати в навчальні заклади (у ВНЗ більше
70 %, у ПТНЗ — 12 %).

Зниження темпів звернень випускників ВНЗ у службу зайня-
тості є більш повільним. Якщо у 2004 р. випускники ВНЗ у загаль-
ній чисельності випускників, що звернулися до служби зайнятос-
ті, складали 37,5 %, то у 2006 р. — 54,3 %, у 2007 р. — близько
53 %, у 2008 р. — 52,4 %. У той же час рівень їх працевлашту-
вання майже на 15 % нижче за рівень працевлаштування випуск-
ників ПТНЗ, які мають робочі професії. Це свідчить про те, що
молодим громадянам, що мають робочу професію, знайти роботу
у сучасних умовах простіше.

Якщо розглянути структуру звернень випускників вищих на-
вчальних закладів до служби зайнятості Донецької області у 2008 р,
то 62,8 % з них складають випускники навчальних закладів I—II рів-
ня акредитації (технікуми) і 37,2 % — випускники навчальних
закладів III—IV рівня акредитації (інститути, університети) [3]. З
числа випускників навчальних закладів I—II рівня акредитації
найчастіше звертаються випускники, що мають такі спеціальнос-
ті як педагогіка, облік і аудит, правознавство, психологія, мене-
джмент, економіка підприємств та інші.

У 2009 р. із загальної чисельності молоді, яка знаходилася на
обліку в службі зайнятості, всього 9,8 % складали випускники
навчальних закладів, у тому числі: випускники загальноосвітніх
шкіл — 0,4 %, випускники професійно-технічних навчальних за-
кладів — 3,8 %, випускники вищих навчальних закладів — 5,6 %.

У 2010 році із загальної кількості молоді, яка знаходилася на
обліку в службі зайнятості, 12,7 % склали випускники навчаль-
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них закладів, розподіл яких за видами навчальних закладів наве-
дено на рис. 4.

4,57

53,48

41,95

Випускники середніх загальноосвітніх шкіл
Випускники професійно-технічних закладів освіти
Випускники вищих закладів освіти

Рис. 4. Структура кількості випускників навчальних закладів
зареєстрованих протягом 2010 р. ДОЦЗ, % [2]

Найважливішими показниками ситуації на ринку праці є ди-
наміка рівня безробіття, ємкість і кон’юнктура ринку праці, спів-
відношення попиту і пропозиції і його структура (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка попиту і пропозиції на молодіжному ринку праці
Донецької області, на початок відповідного року, тис. осіб [2]

Показники працевлаштування випускників навчальних закла-
дів різних рівнів акредитації ДОЦЗ за останні 5 років наведено на
рис. 6. Рівень працевлаштування випускників професійно-тех-
нічних закладів освіти, що звернулися у центр зайнятості складав
у 2006 р. 58,9 %, у 2007 році — 61,5 %, у 2008 р. — 46,7 %.
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У 2009 р. відбулося різке зниження рівня працевлаштування ви-
пускників професійно-технічних закладів освіті до 28,4 %, а у
2010 р. рівень досяг значення 2008 р. (46,4 %) [3].
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Рис.6. Показники працевлаштування випускників вузів
за сприяння ДОЦЗ у 2006—2010 рр. [2]

Висновки. На даному етапі стан молодіжного сегменту ринку
праці характеризується низькім рівнем використання наявних ре-
сурсів як у цілому по Україні, так і у Донецькій області. Для ви-
рішення цієї проблеми необхідна в першу чергу ефективна соціаль-
но-економічна політика держави і активна позиція громадських і
політичних організацій щодо захисту прав молоді на ринку праці.
Нагальною є потреба у постійному відстежуванні та якісному
аналізі ситуації на даному молодіжному сегменті ринку праці, що
є основою для отримання об’єктивних даних для розробки дієвих
механізмів працевлаштування молоді.
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