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1. Context 
 

1.1 General labour market description 

 

DESCRIBE GENERAL LABOUR MARKET SITUATION IN YOUR COUNTRY (MAX. 0,5 PAGE) 

Як свідчать дані Державної служби статистики України, ситуація на ринку залишається 

напруженою та супроводжується скороченням попиту на робочу силу. 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 роківстановила 

18,2 млн. осіб, з яких 16,5 млн. були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,6 млн.) – 

безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за 

допомогою державної служби зайнятості. 

Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 56,9%, а в працездатному віці – 

65,0%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–

70 років становив 9,0%, а працездатного віку – 9,4%. Серед міських мешканців рівень безробіття 

становив 8,9%, серед сільських -9,2%. Рівень зайнятості серед чоловіків був вище ніж серед жінок, 

відповідно 62,5% та 51,9%. 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2015р. становила 490,8 тис. осіб, або 

майже третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Рівень 

зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з листопадом 2015р. зріс на 0,3 в.п. і на 

кінець грудня 2015р. становив 1,9% населення працездатного віку. Допомогу по безробіттю 

отримували 81,1% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості безробітних більше 

половини становили жінки.  

У листопаді 2015 року, за даними Державної служби статистики України, середньооблікова 

кількість штатних працівників становила лише 7,9млн., та у порівнянні з листопадом 2014 року 

скоротилася на 560 тис. осіб, найбільш суттєво – у промисловості; освіті; охороні здоров’я та 

наданні соціальної допомоги; оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті та на транспорті.  

Протягом 2015 року роботодавці проінформували державну службу зайнятості про 

заплановане масове вивільнення 444 тис. працівників, що майже удвічі більше, ніж у відповідному 

періоді 2014 року. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної 

служби зайнятості, у грудні 2015р. порівняно з листопадом зменшилася на 8,3 тис., або на 24,2%. 

Кількість вакансій, про які роботодавці проінформували центри зайнятості, станом на 1 січня 2016 

року становила 26 тисяч та, у порівнянні з відповідною датою 2015року, скоротилася на чверть. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних 

посад) у цілому по країні збільшилося зі 127 осіб на кінець листопада до 189 осіб на кінець 

грудня 2015р. Порівняно з відповідним періодом 2014р. показник збільшився на 44 особи.  
За сприяння державної служби зайнятості у 2015р. було працевлаштовано 444,7 тис. осіб 

(близько третини громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у т.ч. у грудні 2015р. – 

20,2 тис. осіб проти 26,6 тис. осіб у листопаді. 
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1.2 Youth unemployment in your country (18 - 30) 

 

GIVE A STATISTICS OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN YOUR COUNTRY. DATA SHALL BE NOT 

OLDER THEN FROM 2013 (MAX. 0,5 PAGE). PLEASE REFER TO THE SOURCES OF THE 

INFORMATION ACCORDING TO THE FOLLOWING SCHEME (NAME: YEAR) 

(MAX 1 PAGE) 

Показники безробіття в Україні суттєво не відрізняються від середніх показників по 

Європейському Союзу. Так, серед населення усіх вікових груп у середньому по країнах ЄС рівень 

безробіття становив 9,6%, зокрема серед молоді до 25 років – 20,6%. 

За даними Державної служби статистики у І півріччі 2015 року рівень зайнятості серед осіб у 

віці 25-29 років становив 71,7% та був вищим, ніж в середньому серед всіх вікових груп (56,5%), а 

серед осіб віком 15-24 роки цей показник склав лише 28,1%. Низький рівень зайнятості таких осіб 

обумовлений тим, що молодь у такому віці навчається та не має стійких конкурентних переваг на 

ринку праці. 

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП) серед 

молоді у віці 25-29 років у І півріччі2015 року становив 11,6%. Серед осіб у віці 15-24 роки цей 

показник становив 21,3% та був більш як удвічі вищий, ніж цей показник серед всіх вікових груп. 

Високий рівень безробіття обумовлений тим, що значна частина молодих людей не має 

необхідних професійних навичок і досвіду роботи.  

У середньому по країнах ЄС рівень безробіття серед молоді у віці 15-24 роки становив 

20,6%. 

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні», до молоді відносяться громадяни України віком від 14 до 35 років. 

У січні-вересні 2015 року статус безробітного у державній службі зайнятості Мали 503,5тис. 

осіб у віці до 35 років. 

Серед безробітних у віці до 35 років, зареєстрованих у державній службі зайнятості, які 

мали професійний досвід, станом на кінець вересня 2015 року: кожний п’ятий раніше працював в 

оптовій та роздрібній торгівлі, у сфері державного управління й оборони – 15,4%; у переробній 

промисловості працювало 14,6% молодих осіб; у фінансовій та страховій діяльності –9,6%, у 

сільському, лісовому та рибному господарстві – 8,2%. 

Дані наведені: 
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1.3 Main challenges your national policy discerns regarding fighting youth 

unemployment (your national agenda) 

GIVE A SUMMARY OF THE MAIN CHALLENGES REGARDING YOUTH UNEMPLOYMENT IN YOUR 

COUNTRY.PLEASE REFER TO THE SOURCES OF THE INFORMATION ACCORDING TO THE FOLLOWING 

SCHEME (NAME: YEAR)  

(MAX 1 PAGE) 

Описаний нами стан ринку праці України характеризується низкою проблем, які заважають 

ефективному розвитку країни. По-перше, це те, що український ринок праці отримав значні втрати 

в результаті анексії Криму, бойових дій в Луганській та Донецькій областях. Локальні підприємства 

та регіональні офіси компаній на цих територіях зазнали серйозної руйнації або знищення, що 

призвело до скорочення персоналу або ж до закриття підприємств. 

По-друге, збільшується рівень міграції. Це не лише трудова міграція, а й міграція біженців із 

нестабільних регіонів. Внутрішня міграція вносить додаткове навантаження на ринок праці 

центральних та західних регіонів України, що впливає на рівень безробіття. 

По-третє, кваліфіковані спеціалісти з України мають великий попит за кордоном, через 

невисокий рівень фінансових очікувань, але при цьому маючи високу кваліфікацію. 

До проблем сучасного ринку праці в Україні можна віднести і високі обсяги прихованого 

(латентного) безробіття, постійну депопуляцію та загальне старіння населення, що призводить до 

скорочення чисельності трудового потенціалу України.** 

Молодіжний сегмент ринку праці – найбільш проблемна частка загальнонаціонального 

ринку праці. Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти 

професійним обов’язкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність запитів молоді та пропозицій 

роботодавців посилюють напруження на ринку праці.Основними причинами безробіття серед 

молоді в Україні можна визначити наступні: 

 низький рівень заробітної плати, яку пропонують роботодавці; 

 невідповідність системи підготовки фахівців потребам ринку праці(застарілі стандарти 
освіти); 

 політичні та соціально-економічні події, що відбуваються в країні та в світі; 

 нераціональна структура галузевої зайнятості, істотне перевищення пропозиції робочої 
сили над попитом; 

 невдоволення умовами праці; 

 відсутність умов, створених державою, завдяки яким будуть буде стимул для створення 
бізнесом нових робочих місць; 

 відсутність  міцної співпраці служб, які працюють з безробітніми та роботодавців; 

 обмежені можливості кар’єрного зростання, відсутність перспектив і можливостей 
поліпшення кваліфікації. 
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1.4 General structure of organisations addressing the issue of youth 

unemployment (global picture) 
GIVE OVERALL OVERVIEW OF THE STRUCTURE OF THE NETWORK WORKING WITH YOUTH UNDEMPLOYMENT ACCORDING 

TO THE FOLLOWING: TYPES OF ORGANISATIONS, WHAT RESPONSIBILITIES THEY HAVE, WHICH ORGANISATION IS A MAIN 

RESPONSIBLE, HOW DOES COOPERATION BETWEEN THEM LOOK LIKE (MAX 1 page) 

Найбільше повноважень і впливу в процесі подолання молодіжного безробіття, безумовно, має 

держава та її організаційні структури. Безпосереднім організатором і провідником здійснення цих 

заходів в Україні є державна служба зайнятості населення. На її структурні підрозділи, якими є 

центри зайнятості різного рівня, покладаються і функції робочих органів виконавчої дирекції 

фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. 

Діяльність державної служби зайнятості фінансується за рахунок коштів Державного фонду 

сприяння зайнятості населення, передбачених на ці цілі. Послуги, пов'язані із забезпеченням 

зайнятості населення, надаються державною службою зайнятості безоплатно. 
Завданням державної служби зайнятості є: реєстрація безробітних та облік громадян, які 

звертаються за сприянням у працевлаштуванні; облік вільних робочих місць; консультація 

громадян, власників підприємств (установ, організацій) у разі їх звернення до служби зайнятості 

про можливість отримання роботи і забезпечення робочою силою; надання допомоги громадянам у 

підборі підходящої роботи і власникам підприємств (установ, організацій) в підборі потрібних 

працівників; організація професійної підготовки і перепідготовки громадян у системі служби 

зайнятості; надання матеріальної допомоги безробітним; аналіз і прогнозування попиту і 

пропозицій робочої сили, інформування населення і державних органів управління про стан ринку 

праці;участь у підготовці перспективних та поточних державних та територіальних програм 

зайнятості і заходів соціального захисту різних категорій населення від безробіття. 

Також держава сприяє створенню спеціалізованих молодіжних структур, що допомагають 

молоді у пошуках роботи шляхом проведення різноманітних профорієнтаційних та інших 

тренінгів, інформування про вакантні місця, залучення молоді до підприємницької діяльності 

тощо. На сьогодні вже існує чимало таких організацій, до яких відносяться: молодіжні центри 

праці; молодіжні бізнес-інкубатори; молодіжні біржі праці, центри працевлаштування випускників 

та ін. Багато з них функціонує при вищих навчальних закладах. 

Молодіжні центри праці (далі - центр) - це спеціалізовані державні установи, які діють на 

госпрозрахунковій основі, створюються обласними радами. 

Метою діяльності : є вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її 

зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді. Основними завданнями центрів є: забезпечення 

прав та інтересів молодих громадян на ринку праці; сприяння працевлаштуванню, підготовці, 

перепідготовці та підвищенню кваліфікації молоді; організація зайнятості молоді у позанавчальний 

час; залучення молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування 

та ефективного розвитку молодіжного підприємництва; надання молоді послуг, пов'язаних з 

профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією; вивчення та поширення 

передового вітчизняного та міжнародного досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної 

підготовки молоді.  

Бізнес-інкубатори – це структури, що надають допомогу новим компаніям на етапі їхньої 

організації та становлення. Основна мета – надихати людей на започаткування власної справи, 

створювати умови, що сприяють розвитку нових компаній і підприємництва, підтримувати їх у 

розробленні новаторських продуктів, надавати їм приміщення, фінансування тощо. 
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Для допомоги випускникам у вирішенні питань працевлаштування при багатьох вищих 

навчальних закладах функціонують Центри працевлаштування студентів і випускників. Однак, 

вони не активними, через те, що ВНЗ мають на меті навчання, а не працевлаштування випускників.   

Завданнями таких Центрів працевлаштування є: забезпечення прав та інтересів молодих 

громадян на ринку праці; адаптація студентів та випускників до умов ринку праці; сприяння щодо 

надання місць для проходження виробничої практики під час навчання та пошуку вакансій для 

працевлаштування випускників; надання молоді послуг з профорієнтації та пошуку вакансій.   

Останнім часом в україні почали зявлятись громадські обєднання, які переймаються 

проблемами безробітньої молоді. 
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2. Stakeholders involved in labour market entry 

of young adults (details of the global picture) 
 

2.1 Description of stakeholder organisations: main task / responsibility 

 

Ми сформували локальну мережу заціквлених стрін з таких організацій, як: 

Вінницький обласний центр зайнятості (далі ВОЦЗ) – це державна організація, діяльність 

якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України.  ВОЦЗ 

має наступні завдання і обовязки: 

-аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує населення й державні 

органи управління про стан ринку праці; -консультує громадян, власників підприємств, 

установ і організацій або уповноважені ними органи, які звертаються до служби 

зайнятості, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги, 

що ставляться до професії, та з інших питань, що є корисними для сприяння зайнятості 

населення; -веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань 

працевлаштування; -здійснює у порядку, встановленому законодавством, збір та 

опрацювання адміністративних даних, які відображають стан ринку праці та становище в 

сфері зайнятості населення; -подає допомогу громадянам у підборі підходящої роботи і 

власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам у підборі 

необхідних працівників; -організує при потребі професійну підготовку і перепідготовку 

громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, що 

ведуть підготовку та перепідготовку працівників, сприяє підприємствам у розвиткові та 

визначенні змісту курсів навчання й перенавчання; надає послуги по працевлаштуванню 

та професійній орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи, 

вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню;реєструє безробітних і подає їм у 

межах своєї компетенції допомогу і грошову; - бере участь у підготовці перспективних і 

поточних державної і територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної 

захищеності різних груп населення від безробіття.  

Комунальна установа Полтавської обласної ради «Обласний молодіжний центр» (м. 

Полтава)-основним завданням Обласного молодіжного центру є налагодження співпраці з 
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органами студентського, учнівського самоврядування, громадськими організаціями для 

продуктивної роботи у напрямку розвитку молодіжної політики. Центр має три відділи: 

Центр патріотичного виховання та підтримки громадських ініціатив молоді;Обласний 

молодіжний центр праці;Гендерний ресурсний центр. Мета діяльності: сприяння 

працевлаштуванню та зайнятості молоді у вільний від навчання 

час,  забезпечення  правової та гендерної просвіти у молодіжному середовищі. 

Khmilnyk professional lyceum of services.The professional lyceum of services in Khmilnyk 

started with the branch of Voronovytsia  Technical College #2 on the 2nd of August, 1975.  In 

2003 the educational institution received a license which gave the right to provide 

educational services in terms of full secondary education. In 2003, according to the Ministry 

of Education and Science of Ukraine instruction #38 from March19, 2003  Vocational school 

#20 was reorganized into the Khmilnyk professional lyceum of services. Currently the 

Khmilnyk professional lyceum of services offers the following professions: “clerk 

(accounting)", "controller-cashier", “bricklayer; plasterer; tiler","cook; waiter ","seamstress", 

“tailor","computer operator". The number of students at the professional lyceum is 424. After 

finishing the lyceum the specialists are usually employed at the enterprises or in a health-

resort sphere of our town and region. 

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля» (далі 

Центр) є державною соціально-юридичною установою Міністерства соціальної політики 

України, що здійснює професійну реабілітацію інвалідів впроваджуючи комплексний 

підхід.  Головним завданням Центру є надання особам з обмеженими можливостями 

послуг з професійної орієнтації, реабілітації і трудової адаптації відповідно до медичних 

висновків та потреб на ринку праці. До Центру приймаються інваліди І-III груп 

працездатного віку (за власним бажанням та за направленням органів праці і соціальної 

політики). Центр має право навчати за 17-ма професіями та видавати свідоцтво 

державного зразка про присвоєння кваліфікації за робітничою професією. До обов’язків 

центру входить: - впровадженням передових методик професійної реабілітації;- 

організацією трудової реабілітації;- надання медичних послуг;– психологічна підтримка 

осіб зі спеціальними потребами у пошуках місця роботи з урахуванням особистісних 

інтересів і потреб ринку праці. психологічна підтримка здійснюється шляхом проведення 

індивідуальних консультацій; -  надання особам з інвалідністю допомоги у вирішенні 

власних проблем, в працевлаштуванні, переборенні комплексів, які склалися в результаті 
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невдалих пошуків роботи, що надасть інваліду можливість вміло представити 

роботодавцю свої професійні навички; - надання інформаційних і консультативних послуг 

інвалідам, громадським організаціям, установам, підприємствам з питань професійної 

реабілітації осіб з обмеженими можливостями. Наразі перші в Україні розробили проект 

зі створення філії з транзитними робочими місцями. 

ТОВ «Подільський край» - об’єднання сучасних підприємств,які об’єднані з метою 

власного замкнутого циклу виробництва. підприємство об’єднує борошномельний 

комплекс, макаронну фабрику та крупозавод. Також підприємство має власну пекарню, 

де використовує власну борошномельну продукцію. Підприємство має потребу у 

спеціалістах технічних професій. 

Швейна фабрика «Володарка» - це динамічний , активно розвивається , незмінною 

спеціалізацією якого є виробництво класичного чоловічого одягу, це сучасне 

підприємство, що має потужні ресурси для створення і просування власного виробничого 

бренду. Підприємство є офіційним партнером відомого європейського виробника 

чоловічого одягу - ТМ " HUGO BOSS " . 

Громадська організація «Молодіжна альтернатива» - це неприбуткова 

організація, яка  була заснована у у січні 1994 року з метою розвитку різноманітних 

освітніх програм по залученню молоді до активної участі у політичному житті країни. 

Завдання:  стажування у органах влади (Верховній Раді, органах місцевого 

самоврядування), формування нового покоління політиків для незалежної України, 

просуванні ідей і цінностей демократії у молодіжне середовище, активізація громадської 

участі (а конкретно участі молоді) в політичному процесі. Приорітетними напрямками 

роботи є освітня політика (покращення освітніх програм, затребуваності молодих фахівців 

на ринку праці та збільшення можливостей для працевлаштування в країнах ЄС); місцеве 

самоврядування, молодіжне підприємництво, міжетнічні відносини, екологія. Громадська 

організація має напрацювання щодо дослідження ринку безробіття серед молоді, та 

розробила методичні рекомендації для безробітніх на основі потреб ринку праці. 

Громадська організація Обласний молодіжний центр+ (м.Полтава) – громадська 

організація, основним завданням якої є інтегрування молоді на ринок праці, реалізовує 

проекти щодо  боротьби з молодіжним безробіттям, а також працевлаштовують їх. 
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2.2 Description of strength and weakness per stakeholder 

organisation(organisation as well as of the professionals) 

 

PROVIDE CLEAR DESRIPTION PER ORGANISATION IN REGARDS TO THEIR STRENTH AND 

WIKNESSES WHEN IT COMES TO WORKING WITH YOUTH UNEMPLOYMENT (MAX 2 PAGES) 

Сильними сторонами Вінницького обласного центру зайнятості є наступні: 

- Зобов’язана працевлаштовувати  безробітну молодь (клієнта); - організація підзвітна 

Міністерству соціальної політики України, тобто може надавати рекомендації щодо 

покращення профорієнтаційної роботи, роботи  з безробітними, працедавцями та 

іншими клієнтами з метою покращення надання послуг;страхування на випадок 

безробіття (матеріально); - має широкий ринок отримувачів послуг(безробітній клієнт 

шукає допомогу саме у центрах зайнятості);- готові розвиватися, запроваджувати нові 

методики у роботі з клієнтами; - мають статистичні дані щодо безробіття молоді. 

До слабких сторін можна віднести наступні: 

- профорієнтація: відсутнє(обмежені) фінансування і на платній основі запрошувати 

тренерів що надавали послуги – зараз залучення громадських організацій 

послуги;багаторазовість процесу працевлаштування одного і того самого клієнта; - 

спеціалісти самостійно проводять тренінги у відповідності до програм, які надані 

вищим керівним органом без врахування індивідуальних потреб клієнта; - 

зобов’язана  працювати з молоддю в окреслених Законом рамках та компетенція. 

Комунальна установа Полтавської обласної ради «Обласний молодіжний центр» (м. 

Полтава) до сильних сторона лежать:  - можуть працевлаштовувати безробітну молодь до 

комунальних чи інших підприємств;  - спеціалізуються на зайнятості виключно молоді у 

віці від 18 до 35 років; - коротка відстань від попиту до пропозиції (швидко заключають 

партнерські стосунки із безробітною молоддю; займаються неформальною освітою 

(тренінги. Семінари з тематики працевлаштування). До слабких сторін варто віднести : - 

не зобовязаня працевлаштовувати молодь; - не мають повного переліку потенційних 

працедавців. 

Міжрегіональний центр «Поділля» має такі сильні сторони: 

високий рівень теоретичних знань робітників за професією; 

вміння укладати домовленості щодо виробничої практики для випускників зі 

спеціальними потребами з роботодавцями. 
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Не так слабкою стороною, а як специфікою роботи можна назвати те, що заклад працює з 

людьми із спеціальними потребами, тому їм важче працевлаштовувати своїх клієнтів на 

підприємства. 

В загальному до обох закладів, які здійснюють навчання, тобто, орієнтовані на 

здобуття клієнтами професійно-технічної освіти, сильними сторонами є те, що вони: -  

надають державну професійно-технічну освіту потенційному безробітному;  - 

організовують стажування клієнту на виробничих підприємствах; - можуть змінювати 

практичну частину навчання для студентів відповідно до вимог роботодавця; - освоюють 

нові методології та методи роботи з роботодавцями; - мають тісні контакти з 

підприємствами. До недоліків та слабких можна віднести: - застарілі навчальні програми 

для студентів (слухачів) професійно-технічних закладів; - неможливість самостійно змінити 

плани навчальних програм без погодження з МОН; - зобов’язані випускати потенційного 

безробітного (студента) з ліцею виключно за наявності довідки про працевлаштування 

особи; - не мають права проводити будь-які заходи, чи навчатись під час навчання 

студентів (слухачів); - підзвітність державним структурам, які мають бюрократичний 

характер. 

Що стосується громадських організацій , їх сильними сторонами є те, що вони: 

- є незалежними і недержавними структурами; - працюють з іноземними донорами у 

питаннях підготовки проектів для боротьби з молодіжним безробіттям; - можуть проводити 

тренінги, навчання, поширювати інформацію щодо нових практик, надавати 

неформальну освіту для потенційних безробітних (клієнта);  - володіють найсвіжішою 

інформацією у даній тематиці;  - вивчають та використовують міжнародний досвід з 

питань залучення безробітної молоді до ринку праці в Україні; - мають партнерські 

громадські організації та можуть поширювати новий досвід;- доступ до публічної 

інформації; - можуть впливати на рішення влади (робити запити, впливати на зміну 

законодавства). Слабкими сторонами є те, що вони: -  не зобов’язані працевлаштовувати 

безробітну молодь; - мають вплив тільки на зацікавлених  безробітних клієнтів; - Стратегія 

та політика роботи з клієнтом, як потенційними прибічником організації; - не розуміють 

глибини проблеми безробітної молоді. 

Працедавці мають такі  сильні сторони: - працевлаштовують на підприємстві 

професійні кадри робітничих професій; -  можуть створювати нові робочі місця; - 

проводять стажування на виробництві для потенційних безробітних. 
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До слабких сторін відносимо: - недостатній рівень освіти підприємців з питань 

сучасних методів та форм менеджменту організації; - інертність керівництва 

підприємства; - низькі витрати на заробітну плату робітникам;- низький рівень між 

підприємницького співробітництва, а також відсутність активного бажання співпраці з 

професійно-технічними навчальними закладами, організаціями, які переймаються 

проблемами безробіття; - не готові офіційно працевлаштовувати. 

 

2.3 Main challenges of stakeholders to fight youth unemployment. (in 

general as well as specific attention for: guidance, collaboration, good 

governance (meaning: making clear what you do, what it costs, how 

effective you are); 

 

PROVIDE A LIST OF CHALLENGES IN BULLET FORM (MAX 1 PAGE) 

Перелік загальних перешкод, які виникають під час процесу боротьби з молодіжним 

безробіттям: 

- Особливості соціального стану і трудової поведінки безробітного;  

- Бездіяльність безробітного,втрата самоповаги; 

- У більшості випадків безробітній вважає, що держава зобов’язана забезпечити 

достойне робоче місце, а не він повинен його шукати; 

- Відсутність мотивації потенційних безробітних (студентів, молоді),  невизначеність з 

вибором професії;  

- Застарілі державні навчальні програми (навчальному закладу допустимо 

змінювати лише 20 %  державного навчального плану); 

- Потреба у перенавчанні безробітного відповідно до вимог роботодавця 

(непідготовленість до роботи на підприємстві, не розуміння реалій того, як 

працюють підприємства); 

- Невідповідність знань та умінь, отриманих випускниками навчальних закладів; 

- Співвідношення попиту і пропозиції (впускають більше фахівців, ніж їх потребує 

роботодавець); 
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- Недостатня зацікавленість роботодавців у забезпеченні роботою молоді, створенні 

для неї робочих місць, при наймі працівників роботодавець віддає перевагу 

досвідченим спеціалістам, які не потребують додаткового навчання; 

- Завищений рівень самооцінки у молоді; 

- Низький рівень адаптованості безробітного щодо навколишнього економічного і 

соціального середовища; 

-  спрямованість держави  переважно на захист від безробіття, в той час як 

основний акцент варто зробити на гарантіях зайнятості шляхом створення 

відповідних умов; 

- Відсутність необхідної кількості робочих місць для безробітних за фахом; 

- Небажання працедавця офіційно працевлаштовувати безробітного через сплату 

високих податки; 

- Відсутність зв’язку між учбовими закладами та підприємствами на предмет 

проходження виробничої практики; 

- Небажання працедавця робітничих професій мати постійну комунікацію з 

професійно – технічними закладами; 

- Недовіра безробітних людей до державної політики, державних інституцій та влад 

внаслідок суспільно-економічної кризи, яка спричинила закриття підприємств, 

знищення цілих галузей; 

- Відсутність стимулу з боку держави для роботодавців, які створюють нові робочі 

місця (високі податки). 

 

2.4 Main expertise and competence of staff involved 
 

DESCRIBEMAINEXPERTISEINABULLETFORM (MAX 1 PAGE) 

Залучений персонал від кожного стейкхолдера щоденно стикається з проблемою 

професійної орієнтації, працевлаштування, навчання, роботи та неформальної освіти 

безробітної молоді. Вони є висококваліфікованими спеціалістами, зокрема спеціалісти з 

професійної орієнтації, вчителі, працівники, які займаються кадровою роботою з  

клієнтами. Деякі з них державні курси з перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, 

тощо, після чого допускаються до роботи з відповідними клієнтами (освітні заклади. 
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Служба зайнятості). Вони мають здібності до навчання, вивчення нових практик та 

застосування їх у робот, вміють будувати договірні відносини щодо працевлаштування 

безробітного на підприємствах. Підприємства мають великий досвід роботи і 

висококваліфікованих спеціалістів, які працюють у відповідності до розвитку часу і 

суспільства, знають потреби саме ринку праці, мають великий досвід роботи на ринку 

праці. Представники громадських організацій мають покращувати свої знання шляхом 

вивчення досвіду інших країн. Представники громадських організацій можуть лобіювати 

ініціативи,  мають велику мережу впливу на громадянське суспільство, що дозволить 

долучити максимум активних людей до процесу розголошення і використання результатів, 

які будуть отримані внаслідок реалізації проекту.  Представники громадських організацій 

ідуть на контакт, мають досвід роботи у проектах щодо вирішення проблеми 

працевлаштування безробітної  молоді. 

2.5 Needs for further professionalization 
 

DESCRIBE NEEDS AS A LIST IN A BULLET FORM (MAX 1 PAGE) 

Після аналізу діяльності зацікавлених сторін, визначені основні потреби з метою 

майбутньої їх професіоналізації: 

- новий мотиваційний механізм, з метою оновлювання свої професійні вміння та 

знання (саморозвиток. самоосвіта, перелом стереотипів); 

- володіти предметом своєї професії; 

- оволодіння європейськими принципами та підходами до вирішення конфліктів; 

- спеціаліст з профорієнтаційної роботи, освітянин, повинен володіти роллю 

психолога, вміти бачити і сприяти розвитку бажання у безробітного знайти роботу; 

- потреба у юридичній обізнаності для допомоги окремим незахищеним соціально-

незахищених категорій громадян безоплатною первинною правовою допомогою 

(роз'яснення, консультації); 

- вміння налагоджувати співпрацю кожної з  організацій локальної мережі; 

- вивчення діяльності підприємств європейського союзу; інноваційні технології 

роботи підприємства - держави-безробітного; 

- покращення менеджменту підприємств. 

 



igma3_ O3_Sweden_V1_24112015 
 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ROLE OF 

EMPLOYERS 



igma3_ O3_Sweden_V1_24112015 
 

18 
 

3. Role of employers and employer organisations in 

fighting youth unemployment 
 

3.1 Description of general way how employers are involved in fighting youth 

unemployment 

 

GIVE A DESCRIPTION OF EMPLOYERS INVOLVEMENT (MAX 2 PAGES) 

Організації проводять різні заходи з метою боротьби з безробіттям молодію 

Зокрема, Вінницька обласна служба зайнятості з метою подолання безробіття молоді 

здійснює: 

-   проведення профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю, спрямованих на 

формування їх професійних намірів та побудови професійної кар’єри; 

- проведення акцій, марафонів, шоу, заходів змагального характеру (КВН, турнірів, 

вікторин, конкурсів тощо): профорієнтаційні уроки; семінари та тренінги; презентацій 

професій; презентацій роботодавців;  

- мобільних консультпунктів; ярмарки професій; профдіагностичного тестування; 

ознайомлення молоді,  учнівської молоді із сучасними видами виробництва шляхом 

організації екскурсій на підприємства; 

- сприяння розвитку молодіжного підприємництва; самозайнятості та ефективного 

просування молодих людей у підприємницькому середовищі, у тому числі проведення 

Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді;  

- проведення семінарів, тренінгів, консультування та надання практичної допомоги 

молоді, особливо у сільській місцевості, з питань започаткування та ведення бізнесу. 

Стейкхолдери, які представляють освітні заклади, здійснюють наступні заходи: 

- Ініціюють проведення публічних обговорень щодо працевлаштування людей з 

інвалідністю; 

- Збільшують кількість угод з роботодавцями щодо проходження виробничої 

практики; 

- Ініціюють проведення конкурсу «Соціально відповідальний роботодавець»; 

- Запроваджують нові напрями навчання за актуальними професіями; 
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- Сприяють та допомагають випускниками робітничих професій (у відповідності за їх 

професією)   брати участь у різних конкурсах;  

Громадські організації з метою зменшення відстані до ринку праці молоді вживає 

заходи такого характеру: 

- Організовують соціальні проекти з метою активізації молоді у виборі їх професії 

(профільні тренінги, семінари з залученням експертів та тренерів; конференції, 

інше); 

- Створювали спеціальні сайти працевлаштування для молодих людей, які мають 

малий, або щ не мають взагалі досвіду роботи; 

- Допомагають безробітній молоді брати участь у міжнародних  проектах молодіжних 

обмінах щодо соціального підприємництва; 

- Здійснюють дослідження щодо ринку праці на тих чи інших територіях; 

- Здійснюють заходи з метою самоосвіти молодих людей; 

- Здійснюють моніторинг працевлаштування своїх випускників; 

- Здійснюють заходи з метою підвищення персональних якостей, самоосвіти 

безробітних; 

Роботодавців в контексті працевлаштування молоді на власному 

підприємстві, можна поділити на дві групи: 

1) Ті, які зацікавлені виключно у кінцевому результаті діяльності; 

2) Ті, які ставляться до студентів, безробітних прихильно, тому що думають 

про розвиток компанії у майбутньому, тому їм потрібна «свіжа кров». 

. З метою пошуку працівника, роботодавці розміщують оголошення на спеціальних 

сайтах, оголошують конкурси на заміщення вакантної посади. Окремі компанії, 

підприємства, установи та організації ініціюють конкурси-відбористудентів-випускників 

(клієнтів) з їх подальшим працевлаштуванням, інші наймають консалтингові фірми, які 

шукають необхідного кандидата на посаду. 

3.2 Description of initiatives taken by employer organisations and individual 

employers as well as their effectiveness 

 

GIVE EXAMPLES OF CONCRETE INITIATIVES (MAX 2 PAGES) 
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Що стосується ініціатив, які проводяться державними організаціями варто 

відмітити Всеукраїнський конкурс  бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, 

який проводиться з метою популяризація ідей підприємництва в молодіжному 

середовищі, заохочення і підтримка підприємницьких ініціатив  серед молоді віком від 14 

до 35 років. Конкурс передбачає навчання молоді основним основам підприємництва 

шляхом проведення семінарів, тренінгів; надається допомога у впровадженні 

перспективних проектів у життя, надання консультаційної допомоги молодим 

підприємцям щодо організації власного бізнесу. Наказ про затвердження Положення про 

конкурс Міністерством молоді та спорту України затверджений 11.08.2015, тому про 

ефективність даного запровадження буде відома станом на перший квартал 2016 року. 

Однією з ініціатив, що проводились з метою побудови комунікації з роботодавцем та 

боротьби з безробітною молоддю були: 

1. «Profi Day!» – це був всеукраїнський проект, який передбачав цикл заходів, що 

охоплювали більше як 15 областей України. Цикл заходів поєднували в собі ярмарки 

вакансій, тренінги та майстер-класи, виставки всеукраїнських та регіональних компаній. 

Як результат, захід мав ефективнийрезультат, 

оскільки:деякікомпаніївідібралидляпрацевлаштуваннякваліфікованихробітників, 

здатнихвпроваджуватиіновації, відбувсянабіркадровогорезервунасезонніперіодиробіт; 

презентовані кар’єрні можливості для молоді. Захід об`єднав 1600 

внутрішньопереміщених осіб  (внаслідок анексії криму та АТО на територіях Донецької та 

Луганської областей); та 15 000 молоді у всіх містах України, де захід відбувся. Метою 

даного проекту було надати можливість створити позитивний імідж соціально-

відповідальної компанії, яка підтримує безробітню (або потенційну безробітню) молодь з 

метою підбору кваліфікованих кадрів та боротьби з молодіжним безробіттям.  

2. «Vinnytsia Region - The Region of Active Women» - The project it has reduced the level of 

unemployment among young women was. 55% of participants started their own business. By 

dint of that they got the job and accordingly created new job places for other people.The 

present project is institutionally, socially, economically and environmentally acceptable as 

the total costs compared to results reached are of a positive character. 284 767 PLN were 

spent.Before the project implementation 40 participants were selected from 78 unemployed 

women. 
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After the end of the project 22 participants started their own business. It was also created 

“Bureau of Entrepreneurship Support” that provides systematic advice to the unemployed 

concerning establishing and starting of own business and also the consultations for those 

who develops their own business. 

3. «Even chance:  journalism for everybody»  -  the project offered training for a group of 

people (20 persons) with disabilities on the basics of journalism in Vinnytsia region. The 

project had had a great potential for spreading of an experience through giving the 

methodical recommendations worked out and by means of engaging people with disabilities 

into journalism.Economical results of the project can be reached in conditions of presence of 

the partner who will be ready after the realization of the project to employ the most capable 

participants. In this case media-corporation “РІА” acted as such a partner. 

 

3.3 Summary of current strength and weakness of employers’ involvement 

in fighting youth unemployment 

 

GIVE A SHORT ANALYSIS (MAX 2 PAGES) 

Роботодавці не ставить за завданняборотьбу з безробіттям в Україні – це є 

завдання Державної служби зайнятості. Хоча, суб’єкти малого підприємництва мають 

право на компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та перелік приорітетних видів економічної діяльності для 

створення нових робочих місць, - це не стимулює їх офіційно оформлювати працівника на 

підприємство. 

До слабких сторін відноситься:  

- Суспільно-економічна криза, падіння економіки, девальвація гривні; 

- Складність впровадження, а також відсутність економічної мотивації до 

інвестування у наукоємні проекти (технології і процеси, які потребують, в першу 

чергу, значних фінансових інвестицій і розраховані на довготривалу перспективу); 

- Недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм 

організації кадрового менеджменту; 

- Низький рівень соціального захисту найманих  працівників; 
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- Небажання більшості підприємств стратегічно розвиватись через економічну 

нестабільність держави; 

- Незначна фінансово-економічна потужність сектору малого і середнього 

підприємництва; 

- Недобросовісність. 

До сильних сторін можна віднести:  

- Мобільність і гнучкість бізнес-процесів у підприємництві; 

- Суттєвий вплив на формування соціальної складової життєдіяльності суспільства 

через значний потенціал створення нових робочих місць;  

- Можливості розвитку підприємницької ініціативи серед соціально вразливих верств 

населення;  

- Підвищення соціального статусу підприємницької діяльності за рахунок 

можливостізалучення потужного сегмент ринку праці (кількість найманих 

працівників); 

Однак, сьогодні в Україні постає питання не створити нові робочі місця, а знайти 

конструктивний діалог між усіма сторонами, підвищенні використання та збереження 

діючих робочих місць на підприємствах.  

 

3.4 Main challenges to be dealt with to increase employers involvement 
GIVE A SUMMARY IN A BULLET FORM (MAX 1 PAGE) 

Перешкоди, з якими доводиться сткатись організаціям, які займаються 

подоланням безробіття серед молоді є однакоими.  

Основною перешкодою,  з якою доводиться мати справу при залученні 

роботодавців, - існування тіньової зайнятості в Україні. Ні для кого сьогодні не є секретом 

переміщення значної частини населення з офіційного сектора економіки до тіньового. 

Працедавці не мають бажання працевлаштовувати робітників офіційно через високу 

податкову ставку.  Як наслідок, виникає наступне явище: з одного боку, роботодавці не 

звертаються до служб зайнятості щодо пошуку працівників ( тому що не збираються 

офіційно працевлаштовувати свої потенційні кадри ), з іншого боку, молоді люди, які 

перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні, зовсім необов’язково є такими 
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насправді  (тому що працюють неофіційно).З огляду економічних причин -  роботодавці не 

забезпечують належних умов праці та високу заробітну платню. Тому це також можна 

вважати перешкодою на шляху подолання безробіття серед молоді. Професійно-технічні 

училища (ліцеї) направляють потенційну безробітню молодь (випускників) до працедавця 

на стажування, який відповідно до чинного законодавства повинен по завершенню 

сплатити заробітну платню за місяць роботи, але не родить цього, а лише здійснює 

благодійні внески на рахунок  установи, що є  у десятки разів меншою від реальної суми 

оплати праці. Це також є перешкодою, тому що як наслідок, потенційний безробітній 

бачить небажання роботодавця бути чесним по відношенню до нього, як наслідок зникає 

мотивація до роботи та зацікавленість до професії.Основний недолік у процесі залучення 

роботодавців до процесу боротьби з безробіттям молоді – це відсутність у служби 

зайнятості реальних важелів впливу на роботодавців. Через відсутність фінансових 

можливостей скасований такий різновид заохочення, як дотації роботодавцю ( 

повернення коштів, що були витрачені на заробітну плату та нарахування на неї) для 

забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим 

робочим місцем. Так, як до проекту ми долучили стейкхолдера, який працює з гендерною 

групою, у його випадку основною перешкодою є те, що працедавці не мають бажання 

працевлаштовувати молодь з спеціальними потребами без досвіду роботи, а деякі 

роботодавці готові сплачувати штрафні санкції через неофіційне працевлаштування, ніж 

працевлаштовувати людину зі спеціальними потребами офіційно. Ще однією перепоною є 

упереджене ставлення роботодавців до людей із інвалідністю. 

3.5 Conclusions: Consequences for the materials to be developed 
 

GIVE A SUMMARY IN A BULLET FORM (MAX 1 PAGE) 

Проаналізувавши діяльність організацій вже локальних мереж, стає зрозумілим, 

що є необхідність навчити їх комуні кувати між собою, оскільки абсолютно відсутній 

спільний зв'язок. Найважчим є залучення працедавця у просес боротьби з молодіжним 

безробіттям, у зв’язку з тим, що працедавець є зацікавлений виключно у результаті 

роботи своєї діяльності, і він не має абсолютного бажання вникати в процес підготовки 

безробітного (потенційного безробітного) до моменту його працевлаштування. Навчальна 

програма повинна охопити і звернути максимальну увагу на: 
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- Залучення роботодавця щодо покращення підготовки фахівців (його майбутніх 

робітників) на підприємствах; 

- Бінарне проведення занять з підприємцями; 

- Методики роботи з молоддю з метою допомогти та мотивувати  їх обрати дійсно 

їхню професію (Причиною труднощів у побудові кар’єри може бути також невдало 

обрана спеціальність, професія.). 

Основні проблеми, які повинні бути вирішені в рамках проекту, а відповідно в 

майбутньому в процесі навчання з метою покращення ефективності роботи з 

безробітними – це: 

- способи заохочення роботодавців до співпраці з навчальними професійно-

технічними закладами;- вміння мотивувати безробітних обирати ті професії, які 

дійсно користуються попитом на ринку праці; 

В рамках проведеного дослідження, стало зрозумілим, що необхідно підготувати  

навчальну програму з наступних тематик: психології, етики, інформаційно-аналітичні 

матеріали щодо підвищення компетенцій педагогічних,  працівників, спеціалістів з 

профорієнтаційної діяльності  з метою дотримання європейських принципів роботи з 

клієнтом . 
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4. SUMMARY 

CONCLUSIONS 
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4. Summary conclusions regarding curriculum 

content as well as supporting materials 
 

WRITE 5 TO 7 CONCLUSIONS REGARDING CURRICULUM CONTENT AS WELL AS SUPPORTING 

MATERIAL. THIS IS A BASIS FOR THE NEXT STEP – CURRICULA DVELOPMENT (MAX 2 PAGES) 

Навчальна мета повинна мати головне завдання: навчити і сприяти усім 

стейкхолдерам працювати відкрито і спільно. Через відсутність одночасної чітко 

налагодженої комунікації ринок безробітніх поповнюється щодня. 

 

Необхідні знання з кейс-менеджменту для всіх представників 

 

 

Однак, все наштовхується на політику держави, на яку повинно впливати 

громадянське суспільство 
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