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Безробіття молоді є одним із найактуальніших питань соціально-економічної політики держави. Визначені 

основні причини безробіття молоді. Досліджено тенденції безробіття молоді в Україні та країнах ЄС, динаміка 
рівня безробіття молоді за віковими групами, національне законодавство з проблем молодіжної зайнятості, 
попит та пропозиція фахівців на ринку праці, розрив між вимогами роботодавців і рівнем підготовки випускни-
ків вищих навчальних закладів, недосконалість територіальної структури економіки України. Визначено шляхи 
подолання безробіття молоді. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Молодь є важливою 
складовою трудового потенціалу держави. Вона 
потребує державного соціального захисту, адже є  
джерелом поповнення економічно активного насе-
лення. Останнім часом спостерігається стала тенде-
нція до збільшення кількості безробітної молоді. Так 
цей показник зріс від показника у 12,1 % у 2008 році 
до 18,6 % у 2011 році. Проблема безробіття молоді 
потребує невідкладного розв’язання, оскільки зрос-
тання безробіття призводить до зниження рівня 
життя, зростання тіньової зайнятості, погіршення 
криміногенної ситуацій, поширення пасивної моделі 
поведінки (утриманство), сприяння зовнішнім тру-
довим міграціям, втрати мотивації до праці, зміни 
структури ціннісних орієнтацій і падіння престиж-
ності легальної зайнятості [1]. 

Зростання молодіжного безробіття зумовлює не-
обхідність аналізу причин даного явища та шляхів 
боротьби з ним. 

Проблемам молодіжного безробіття присвячені 
наукові праці Хмелярчук М. [2], Корчун М. [3], 
Колешні Л. [4], Онікієнка В. [5] та інших. 

Метою роботи є аналіз основних причин безро-
біття молоді та визначення шляхів їх усунення. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Останніми роками постійно збільшується рівень без-
робіття серед молоді, що пов’язано з економічною 
кризою, високим податковим тиском на підприємців 
з боку держави, загальним станом ринку праці, де 
кількість робочих місць постійно зменшується, відсу-
тністю держзамовлень, активним розвитком тіньової 
економіки. Молодіжне безробіття складніше та не-
безпечніше за доросле своїми наслідками. Молодь – 
дуже вразлива суспільна категорія. Не сформовані 

психічно, морально та соціально, молоді люди гірше 
пристосовуються до змін економіки, за відсутності 
можливості гідно забезпечити життя, здатні вдатися 
до злочинної діяльності або соціальних вибухів, на-
приклад, революцій чи повстань. Безробіття призво-
дить до економічної та соціальної ізоляції, що погли-
блює зневіру у суспільстві та справедливості. Така 
втрата віри у життя згубна для нашої держави. Тому 
визначення причин зростання безробіття серед моло-
ді та пошук шляхів подолання цих негативних проце-
сів є метою цієї статті. 

Відомо, що безробіття – це соціально-економічне 
явище, яке є наслідком перевищенням пропозиції 
робочої сили відносно попиту на неї на ринку праці. 
Іншими словами, безробіття – це стан незайнятості 
частини економічно активного населення. 

Відповідно до закону України «Про зайнятість» 
безробітними вважаються громадяни, які по-перше, 
з незалежних від них причин не мають відповідної 
роботи , по-друге, зареєстровані у державній службі 
зайнятості, по-третє, дійсно шукають роботу і ба-
жають приступити до праці. Згідно з українським 
законодавством, молоддю визнаються громадяни 
України віком від 14 до 35 років. У країнах ЄС ниж-
ню межу молодості встановлено на рівні 15 років, а 
верхню – 24 років [6]. 

Розглянемо причини безробіття більш детально. 
На нашу думку, можливо виділити екзогенні (тобто, 
пов’язані із зовнішніми впливами) та ендогенні 
(пов’язані із внутрішніми процесами) причини мо-
лодіжного безробіття.  

Серед екзогенних причин безробіття молоді ви-
діляють перш за все, вплив світової фінансово-
економічної кризи, трудової міграції тощо. 
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Світова фінансово – економічна криза призвела 
до зменшення обсягів виробництва та збільшення 
кількості підприємств банкрутів, масового безробіт-
тя. Вона справила негативний вплив на ринок праці 
України, наслідком якої стало збільшення кількості 
безробітних серед молоді. Негативний вплив глоба-
льної фінансової кризи не минув і розвинених країн 
світу. Загалом, середній рівень безробіття молоді у 
Євросоюзі складає 21,03 %. Рівень безробіття анало-
гічної вікової групи в Україні складає 18,6 % [7]. 

На рис. 1 показана діаграма молодіжного безро-
біття в Україні та окремих країнах ЄС. 

 

 
Рисунок 1 – Рівень безробіття молоді у віці 15–24 
років в Україні та окремих країнах ЄС у 2011 році 

 
Як видно з рис. 1, показники рівня безробіття 

молоді відносно невисокі у таких країнах як Нідер-
ланди (7,6 %) та Австрія (8,3 %) та мінімальні серед 
країн Європи. Прослідковується тенденція до зрос-
тання рівня безробіття у таких країнах як: Франція 
(22,1 %), Польща (25,8 %), Португалія (30,1 %), Литва 
(32,9 %), Румунія (33,2 %). Максимальний показник 
безробіття молоді у Греції, він склав 44,4 %. У ціло-
му рівень безробіття молоді в Україні у віці 15–24 
років нижче ніж у наведених країнах ЄС. Таким 
чином, глобальна економічна криза призвела до 
зростання кількості безробітної молоді не лише в 
Україні, але і в країнах ЄС.  

Значне місце серед екзогенних причин безробіття 
молоді займає трудова міграція. Вплив трудової міг-
рації двоякий: з одного боку, існує велика еміграція 
молоді за кордон, що зменшує попит на працю в 
країні. Молоді фахівці, що бажають отримувати гідну 
оплату праці, але не можуть реалізувати свій потенці-
ал в Україні, емігрують закордон. За даними МОП, за 
наступні 5–10 років країни СНД можуть втратити 30-
40% талановитих студентів, лише 2010 року з країн 
СНД за кордон за програмами грантів та стипендій 
виїхало на третину більше студентів та аспірантів, 
ніж у попередні роки (бюджет США на 2011 р. пе-
редбачає виділення 11 мільярдів доларів для студен-
тів, зацікавлених продовжувати працювати в країні) 
[8]. З іншого боку, приплив іммігрантів із-за кордону 
спричиняє зростання безробіття молоді. 

Серед ендогенних причин молодіжного безробіт-
тя виділяють недосконалість національного законо-
давства з проблем молодіжної зайнятості; диспро-

порцію між попитом та пропозицією фахівців на 
ринку праці; розрив між вимогами роботодавців і 
рівнем підготовки молодих випускників вищих на-
вчальних закладів; недосконалість територіальної 
структури розвитку економіки України. 

Недосконалість національного законодавства з 
проблем молодіжної зайнятості полягає у тому, що в 
чинному з 1 січня 2013 р. Законі України «Про за-
йнятість населення» встановлюється, що нижня 
межа працездатного віку – 16 років (п. 13 ст. 1), але 
щодо молодого працівника (громадянина України 
віком до 35 років), не фіксується нижня межа вступу 
особи до ринку праці, а також не містяться згадки 
щодо її працездатності. Згідно зі ст. 1 Закону Украї-
ни «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні» [9, 10], молодь, молоді 
громадяни – це громадяни України віком від 14 до 
35 років.  

Таким чином, молодим працівником слід вважа-
ти особу з 14 до 35 років, а це не узгоджується із п. 
13 та п. 16 ст. 1 ЗУ «Про зайнятість населення» [1]. 
Тобто на державному рівні необхідно узгодити віко-
ві межі термінів «безробітний» та «особи працезда-
тного віку».  

Згідно вітчизняного законодавства, перше робо-
че місце визначається як місце роботи молодих гро-
мадян після закінчення навчального закладу будь-
якого рівня або припинення навчання в ньому, заве-
ршення професійної підготовки і перепідготовки, а 
також після звільнення зі строкової або альтернати-
вної служби. Проте, визначення цього поняття в 
Законі України «Про зайнятість населення» відсут-
нє. Тому для підвищення ефективності закону варто 
ввести в його текст визначення поняття «першого 
робочого місця». Недосконалість законодавства з 
проблем молодіжної зайнятості загострює цю про-
блему. 

Станом на кінець листопаду 2012 року кількість 
безробітних в Україні склала 441,3 тис. осіб, що на 
6,4 % або 28,2 тис. осіб більше ніж у листопаді 2011 
року, яка становила 413,1 тис. осіб [7]. 

Варто зазначити, що серед усіх вікових груп 
найвищі показники безробіття у 2011 році серед 
молоді 15–24 років, що подано на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Рівень безробіття у різних  

вікових групах у 2011 р. 
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У 2010 р. рівень безробіття серед осіб у віці 15–
24 років зріс з 17,4 до 18,6 % у 2011 р., а у докризо-
вому 2007 році він складав 12,5 %.  

Безробіття молоді у 2,3 рази вище ніж серед до-
рослого населення, що свідчить про низку конку-
рентоспроможність молоді на ринку праці [8]. 

Аналіз динаміки рівня безробіття молоді в Укра-
їні за період 2009–2011 рр. (рис. 3) у вікових групах 
25–29 років і 30–39 років показав, що існує тенден-
ція до зменшення рівня безробіття у цих вікових 
групах [7].  

У віковій групі молоді 15–24 років мала місце 
тенденція до зростання рівня безробіття. При цьому 
рівень безробіття у віковій групі 15–24 роки є най-
вищим і майже в два рази перевищував у 2011 році 
рівень безробіття у наступній віковій групі 25–29 
років (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 Динаміка рівня безробіття молоді  

в Україні за 2009–2011 роки 
 
Така тенденція пояснюється відсутністю досвіду 

роботи у молодих людей в цьому віці, а також тим, 
що існуюче трудове законодавство не передбачає 
покращені умови праці для неповнолітніх працівни-
ків. 

Значний вплив на безробіття молоді справляє 
диспропорція між попитом та пропозицією робочої 
сили.  

Попит та пропозиція робочої сили на ринку пра-
ці за 2009-2011 рр. представлені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Попит та пропозиція фахівців на ринку 

праці України [7] 
 

Випущено фахівців вищих 
навчальних закладів, тис. 

осіб 

Рік 

І–ІІ рівнів 
акредитації 

ІІІ–ІV рівнів 
акредитації 

Потреба 
підприємств 
у фахівцях, 

тис. осіб 

1 2 3 4 
2009 114,0 527,3 9,1 
2010 111,0 543,7 7,4 
2011 96,7 529,8 7,0 

 

Аналіз табл. 1 свідчить, що в цілому динаміка 
попиту на фахівців має тенденцію до зниження. 
Негативною тенденцією є зниження потреби у фахі-
вцях, що стало наслідком світової фінансової кризи. 
Пропозиція фахівців, випущених навчальними за-
кладами у 2011 р. І–ІІ рівнів акредитації у серед-
ньому майже у 14 разів перевищує реальний попит 
на них з боку роботодавців, а порівняно зі спеціаліс-
тами ІІІ та IV рівнів акредитації дисбаланс ще ви-
щий. Це призводить до використання випускників 
не за профілем їхньої підготовки. Очевидним є те, 
що робота у напрямі профорієнтації молоді майже 
не ведеться, і сьогодні постає питання про нестачу 
певних фахівців, наприклад медпрацівників серед-
ньої ланки, зварювальників, інженерів тощо. При 
цьому існує надмірна кількість дипломованих юрис-
тів та економістів, якість знань яких ставлять під 
сумнів роботодавці. 

Складовою ендогенних причин безробіття моло-
ді є розрив між вимогами роботодавців до молодих 
випускників вищих навчальних закладів і рівнем їх 
підготовки.  

Низький рівень освіти молодих спеціалістів є 
фактором ризику для працедавців, оскільки процес 
навчання чи підвищення кваліфікації потребує часу. 
Одночасно з цим, перед молодими співробітниками 
іноді ставлять завищені вимоги: додаткові наванта-
ження, збільшення робочого часу за рахунок вихід-
них та наявність практичного досвіду.  

Шляхи подолання – це створення попиту на пра-
цю людей віком від 15 до 24 років, з одночасним 
формуванням гідної пропозиції. Для цього мають 
закладатися реалістичні планові показники, а на їх 
досягнення виділятися адекватне фінансування. 
Основний захід, на якому сходяться всі експерти, — 
це необхідність активного соціального діалогу. Це 
означає, що роботодавці зобов’язуються створити 
робочі місця для молоді й організувати навчання на 
виробництві, профспілки йдуть на поступки щодо 
оплати праці й відстоюють інтереси нових праців-
ників, а держава забезпечує професійну підготовку 
фахівців потрібних професій 

Важливою причиною безробіття молоді є недос-
коналість територіальної структури розвитку еко-
номіки України. Слід відмітити, що низький рівень 
безробіття спостерігається на промислових терито-
ріях порівняно з тими, де промисловість дуже пові-
льно розвивається або взагалі відсутня, а переважна 
частина населення – зайняті у сільському господар-
стві та самозайняті. Саме тому варто спрямовувати 
бюджетні кошти на підготовку молодих кадрів для 
потреб села, гарантувати їм працевлаштування. 
Значної актуальності набуває підтримка держави у 
сфері самозайнятості населення. У той час, коли у 
сфері обслуговування з кожним роком зайнято все 
більше працівників, на селі, ця сфера представлена 
поодинокими приватними підприємцями. 
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Основними шляхами подолання безробіття мо-
лоді в Україні є наступні: реалізація державної та 
регіональної програм зайнятості; встановлення рів-
новаги між гнучкістю ринку праці і захищеності 
працівників; створення економічних умов, які б 
заохочували роботодавців брати на роботу молодих 
і недосвідчених працівників шляхом заохочення у 
вигляді дотацій, податкових пільг, особливо тим 
підприємствам, що забезпечують перше робоче 
місце та запровадження практики бронювання робо-
чих місць для майбутніх випускників; сприяння 
створенню умов молодіжного підприємництва; збі-
льшення обсягів перепідготовки фахівців. 

ВИСНОВКИ. Проблема молодіжного безробіття 
є однією з ключових на сучасному етапі формування 
ринку праці.  

Як показує проведений аналіз ринку праці відбу-
вається постійне зростання безробіття серед молоді. 
Стабільне зростання безробіття серед молоді харак-
терне не тільки для України але і для економічно 
розвинених країн світу. Світова фінансово-
економічна криза справила негативний вплив на 
ринок праці молоді України, та країн ЄС наслідком 
якої стало збільшення кількості безробітних серед 
молоді. 

У ході проведеного дослідження було виокрем-
лено екзогенні та ендогенні причини молодіжного 
безробіття: 

 світова фінансово-економічна криза, яка 
справила негативний вплив на ринок праці України, 
наслідком якої стало збільшення кількості безробіт-
них серед молоді, 

 недосконалість та невідповідність норм зако-
ну з проблем молодіжної зайнятості сучасним еко-
номічним, політичним і соціальним реаліям сприяє 
безробіттю молоді. Тому необхідно внесення змін і 
доповнень до чинного законодавства з проблем 
молодіжної зайнятості, 

 трудова міграція, 
 диспропорція між попитом та пропозицією 

фахівців на ринку праці, 
 розрив між вимогами роботодавців і рівнем 

підготовки молодих випускників вищих навчальних 
закладів, 

 недосконалість територіальної структури роз-
витку економіки України. 

Напрямками вирішення перелічених вище про-
блем мають стати: 

 реалізація державної та регіональної програм 
зайнятості; 

 встановлення рівноваги між гнучкістю ринку 
праці і захищеності працівників; 

 створення економічних умов, які б заохочу-
вали роботодавців брати на роботу молодих і недо-
свідчених працівників шляхом заохочення у вигляді 
дотацій, податкових пільг, особливо тим підприємс-
твам, що забезпечують перше робоче місце та за-

провадити практику бронювання робочих місць для 
майбутніх випускників; 

 сприяння створенню умов молодіжного під-
приємництва; 

 збільшення обсягів перепідготовки фахівців. 
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YOUTH UNEMPLOYMENT PROBLEMS IN UKRAINE 
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The problem of youth unemployment is one of the most important for society. The article analyzes the main 

problems of youth employment with attention focused on the negative trends of the employment growth. The main 
underlying conditions causing the youth employment are studied and classified and its effects are studied as well. The 
ways to fight against the youth unemployment with a view to improving the social living standards are determined. The 
practical use of the unemployment issue solution approach chosen is an affecting factor of the social, economic, and 
political development of Ukraine. 
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