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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

АНАЛІЗ ДОСВІДУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Однією з головних проблем сучасної молоді в різних країнах світу є зниження рівня 

її зайнятості на ринку праці. Згідно зі звітом Міжнародної організації праці (МОП) 

"Глобальні тенденції зайнятості серед молоді - 2016", рівень безробіття серед молоді у світі 

у 2016 р. складав 11,6 %. Найвищий рівень молодіжного безробіття серед регіонів у 2016 р. 

зареєстровано на Близькому Сході, де без роботи виявилися 25,5 % молодих людей, тобто 

безробітним був кожен четвертий представник економічно активної молоді [3]. 

Зважаючи на значущість інтелектуального потенціалу молоді в суспільстві, 

поглиблення та загострення демографічних і соціально-економічних проблем, активізацію 

євроінтеграційних процесів на ринку праці з підписанням Угоди про асоціацію між 

Європейським Союзом та Україною, актуальним є проведення подальших досліджень із 

проблем підвищення рівня зайнятості молоді. 

Проблеми зайнятості молоді на ринку праці та розробка про позицій щодо їх 

вирішення в сучасних умовах є одним із головних напрямів роботи вчених науково-

дослідних інститутів та вищих навчальних закладів України: Інституту економіки та 

прогнозування НАН України, Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту 

економіко-правових досліджень НАН України, Науково-дослідного інституту праці й 

зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, 

Національного інституту стратегічних досліджень, Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка,  

 Згідно з даними Державної служби статистики України, кількість економічно 

активного населення скоротилася за 2000-2016 рр. на 3,5 %, у тому числі економічно 

активної молоді у віці 15-34 років  на 3,9 %. За цей період кількість економічно активної 

молоді цієї вікової категорії зменшилася на 24 %, у віці 25-29 років зросла на 8,2 %, у віці 

30-34 років - на 4,5 % [5]. 

За 2000-2016 рр. кількість зайнятої молоді у віці 15-34 років збільшилася на 3,8 %, у 

тому числі у віці 25-29 років вона зросла на 15,1 %, у віці 30-34 років - на 11 %, у віці 15-24 

років скоротилася на 17,1 %. Питома вага зайнятої молоді у віці 15-34 років становила у 

2016 р. 36,33 % загальної кількості зайнятого населення в Україні. Таким чином, в Україні 

протягом 2000-2016 рр. спостерігалася тенденція зростання кількості економічно активної 

молоді та її активізація на ринку праці. Це підтверджують результати проведеного 

порівняльного аналізу рівня зайнятості та безробіття молоді у віці 15-24 років в Україні та 

ЄС. 

За даними Державної служби статистики України, рівень зайнятості молоді у віці 15-

24 років в Україні зріс за 2000-2016 рр. на 2,1 %, а у ЄС (27 країн) зменшився на 4,5 % [2, с. 

35]. Отже, аналіз статистичних матеріалів свідчить про існування проблем, які пов'язані з 
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формуванням і розвитком ринку праці молоді в Україні та ЄС. Тому доцільною є розробка 

пропозицій щодо сприяння трудовій зайнятості молодих осіб та забезпечення їх 

економічної самостійності. 

Таким чином, нами узагальнено шляхи підвищення рівня зайнятості молоді на ринку 

праці в Україні на основі досвіду Європейського Союзу. Запропоновано три групи заходів 

- удосконалення державного регулювання, стимулювання роботодавців, стимулювання 

навчальних закладів, що сприятиме ефективному використанню інтелектуального 

потенціалу, ділової активізації молоді, забезпеченню рівних можливостей на ринку праці; 

розвитку молодіжного підприємництва та створенню робочих місць; удосконаленню форм 

співпраці роботодавців, керівників і випускників вищих навчальних закладів; посиленню 

тісного зв'язку між системою освіти та ринком праці; динамічній професійній підготовці та 

перепідготовці молодих людей; поліпшенню якості підготовки висококваліфікованих 

фахівців, рівень знань і вмінь яких відповідатиме сучасним потребам функціонування 

ринку праці. 

Список використаної літератури: 

1. Безробіття серед молоді в Європі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://pon.org.ua/novyny/2429-bezrobittya-sered-molodi-v-yevropipitannya.html. 

2. Економічна активність населення України у 2014 році :стат. збірник. - К. : Держ. 

служба статистики України, 2015. -198 с. 

3. ЄС може вирішити проблему безробіття серед молоді до кінця року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/top/economic/es-mozhet-reshit-

problemubezrabotitsy-sredi-molodezhi-k-kontsu-2005201310200. 

4. Заяць Т. А. Національний ринок праці та його молодіжний сегмент: методологія, 

практика, перспективи розвитку:[монографія] / Т. А. Заяць, В. Л. Жаховська. - К. : Фенікс, 

2008.- 312 с. 

5. Уровень безработицы среди молодежи бьет рекорды [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу : http://zhzh.info/publ/-3-1-0-3658.  
 

 

Данилюк Ірина Миколаївна,                                               

НПУ імені М.П.Драгоманова 

 Науковий керівник: 

кандидат юридичних наук, доцент 

Сухицька Наталія Валеріївна 
 

СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: МОЛОДІЖНИЙ АСПЕКТ 

 

Процеси глобалізації, євроінтеграції, перехід до ринкових відносин вимагають  

ґрунтовного теоретичного аналізу та осмислення загальних закономірностей становлення й 

функціонування ринку праці. За таких  умов потрібно, враховуючи національну специфіку 

,переоцінити проблеми формування і розвитку ринку праці та особливості його державного 

регулювання з врахуванням досвіду країн з розвинутою ринковою економікою. Тож 

необхідно визначити роль держави у розробці відповідних механізмів регулювання ринку 

праці, її допомогу у працевлаштуванні незайнятих і соціального захисту безробітних [3, c. 

3- 5]. 

Початок становлення ринку праці в Україні пов'язують із ухваленням Закону 

України "Про зайнятість населення" від 01 березня 1991 року[1, c. 243], що офіційно 

визнавав існування у країні безробіття. Формування національного ринку праці відбувалося 

повільно й суперечливо. І не дивно, оскільки сфера зайнятості була однією з 

найдеформованіших та характеризувалася відсутністю державних і правових інститутів 

ринку праці та гнучкої системи оплати праці, низьким рівнем мобільності робочої сили. З 

одного боку, для людей відкрилися нові можливості для самореалізації, з другого — 




