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1. ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ 
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

В умовах ринкових відносин перед суспільством постає проблема соціальної неза-

хищеності громадян. Насамперед це питання стосується молоді, оскільки вона має не-

значну професійну підготовку, малий трудовий досвід. Останнім часом ситуація у сфері 

молодіжної зайнятості в Україні постійно погіршується. 

Молодь формує особливий спектр ринку праці, який значно відрізняється від інших 

складових ринку. З одного боку, молодий вік сприяє високій мобільності, відкритості, 

готовності до змін та пошуку роботи, а з іншого — молоді не вистачає відповідного до-

свіду, щоб бути конкурентоспроможною на ринку праці. Тому безробіття молодих лю-

дей (до молоді, за статистикою, належать громадяни у віці від 16 до 30 років) є однією з 

найгостріших соціально-економічних проблем сучасної України. За останні роки питома 

вага молоді у загальній кількості безробітних досягла 30%. Так, за даними Держстату 

України станом на травень 2011 року у державі зареєстровано 549,2 тис. безробітних, 

що становить 2% від усього населення працездатного віку, з них 164,76 тис. безробіт-

них — молоді люди.

Юнакам і дівчатам після закінчення навчання, як правило, дуже важко влаштуватися 

на роботу, оскільки роботодавці потребують досвідченого кадрового персоналу, який 

зможе одразу ефективно працювати. Ефективність роботи вчорашнього випускника 

вузу не може бути ефективною, оскільки спеціаліст-початківець не має відповідного до-

свіду та практики застосування отриманих знань. Якщо молода людина тривалий час 

безрезультатно шукає роботу, вона стає пасивною, втрачає віру у свої сили та життєву 

рівновагу. Тому молодіжне безробіття становить загрозу не тільки економіці держави, 

а й у перспективі погіршує соціальну та криміногенну ситуацію в суспільстві. 

Варто зазначити, що на молодіжному ринку праці існує низка проблем, а саме:

• загальний стан економіки, де кількість робочих місць зменшується;

• податковий тиск на крупні підприємства, малий та середній бізнес з боку держави;

• відсутня система розподілу молоді під час навчання (стажування або практика) та 

на роботу після закінчення навчання;

• недосконала розробка та непрофесійне впровадження програм зайнятості, пере-

кваліфікації молодих працівників на загальнодержавному, міському рівнях тощо.

У цьому контексті дослідження, проведене у першому півріччі 2011 року громад-

ською організацією «Молодіжна альтернатива», вкрай важливе та актуальне.

Дослідження мало на меті: 

• визначити основні проблеми працевлаштування молоді, пошуку першого робочо-

го місця, молодіжного безробіття, розвитку молодіжного підприємництва у кожному з 

регіонів, отримати соціологічні дані з цих питань;

• визначити шляхи вирішення проблеми (покращення ситуації на місцевому рівні) 

для того, щоб у подальшому ці пропозиції увійшли до програм молодіжного розвитку, 

регіональних програм розвитку молодіжного підприємництва, програм боротьби з мо-

лодіжним безробіттям, доктрин молодіжної політики (або інших) з можливістю внесен-

ня коректив у місцеві бюджети щодо питання підтримки підприємницьких ініціатив.

Основним завданням дослідження було: 

• структурувати та класифікувати існуючі проблеми, які виникли у молодіжному се-

редовищі в результаті економічної кризи; виявити ініціативи місцевої влади, спрямовані 

на вирішення питань молодіжного безробіття та молодіжного підприємництва;

• висвітлити приклади плідної співпраці влади і громади/бізнесу в означених вище 

питаннях;
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• з’ясувати рівень обізнаності молоді, бізнесу, представників місцевої влади, ор-

ганів місцевого самоврядування з міжнародним та вітчизняним законодавством, 

нормативно-правовими документами у сфері боротьби з молодіжним безробіттям та 

молодіжним підприємництвом;

• окреслити заходи, які на рівні громад допомогли б зняти напругу у цій сфері;

• визначити механізми реалізації програми боротьби з молодіжним безробіттям та 

підприємництвом.

У ході дослідження обстежувалася ситуація щодо розвитку підприємництва та подо-

лання молодіжного безробіття, сприяння молодіжній зайнятості у 18 адміністративно-

територіальних одиницях держави, з яких 10 міст (Вінниця, Донецьк, Дрогобич Львів-

ської області, Житомир, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Тернопіль, Черкаси, Чернігів), 

7 регіонів (Автономна республіка Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Хар-

ківська, Херсонська, Чернівецька області) та один район (Кременецький район Терно-

пільської області). 

Дослідження полягало в аналізі нормативно-правових актів відповідних місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Основними документа-

ми, що аналізувалися у процесі проведення дослідження, стали програми соціально-

економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних оди-

ниць, програми сприяння розвитку підприємницької діяльності, програми подолання 

незайнятості населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці тощо.

Усі вказані вище документи аналізувалися з точки зору наявності в них положень 

та дієвих заходів, спрямованих на подолання молодіжного безробіття, активного залу-

чення молоді до процесу забезпечення позитивних тенденцій соціально-економічного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Крім того, у ході дослідження проаналізовано діяльність вищих навчальних закладів, 

що функціонують на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць, з 

точки зору системності, ефективності та результативності їх роботи із працевлашту-

вання випускників, сприяння подоланню молодіжного безробіття.

У ході дослідження зроблено спробу охарактеризувати заведене  інституційне за-

безпечення процесу підтримки розвитку підприємництва на відповідній території шля-

хом аналізу діяльності у цьому напрямі місцевих органів виконавчої влади, органів міс-

цевого самоврядування, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, 

різного роду галузевих рад, регіональних засобів масової інформації тощо. Охаракте-

ризуймо ефективність кожного із складових дослідження
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2. АНАЛІЗ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОГРАМ ПІДТРИМ-
КИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ВІДПОВІДНИХ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
Опрацювавши зміст програм соціально-економічного та культурного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць, затверджених відповідними місцевими радами, констатуємо, що у жод-

ній з них не передбачено окремого розділу, який би окреслювалися проблеми молодіжного без-

робіття, характерні саме для даного адміністративно-територіального утворення, а також шляхи 

його подолання. Варто зауважити, що заходи із сприяння забезпечення молоді першим робочим 

місцем, а також орієнтації школярів на професії, необхідні регіону для забезпечення збалансова-

ного соціально-економічного розвитку, проводяться усіма місцевими органами виконавчої вла-

ди, органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, ситуація на 

яких аналізувалася у ході дослідження. 

У цьому контексті проаналізуймо регіональні аспекти безробіття, які існують у різних 
адміністративно-територіальних одиницях

Проаналізувавши матеріали учасників проведеного дослідження, можна зробити висновок про 

існування регіональних особливостей у зайнятості населення. Це пов’язано з географічним роз-

ташуванням, кліматичними умовами регіону та особливостями його соціально-економічного роз-

витку, галузевими характеристиками економічного потенціалу адміністративно-територіальної 

одиниці.

Так, кліматичні умови обґрунтовують розвиток готельно-туристичної галузі та сільськогоспо-

дарського комплексу на території Автономної республіки Крим. Така особливість регіону спричи-

няє попит на відповідні професії. Тому політика регіональних органів влади щодо подолання без-

робіття, у тому числі й молодіжного, спрямована переважно на підготовку професій, необхідних 

для розвитку сільського господарства та готельно-туристичної галузі. Для цього у регіоні систе-

матично проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо професійного самовизначення 

молоді з урахуванням потреб регіонального ринку праці (уроки профорієнтації зі школярами та їх 

батьками; спеціалізовані семінари; екскурсії на ринкоформуючі підприємства регіону; організо-

вують брифінги за участю молоді та представників підприємств; реалізують профорієнтаційний 

проект «Живи і працюй у сільському Криму»; діють агітбригади під девізами «Відродимо сіль-

ський Крим», «Процвітай туристичний Крим», «Відродимо престиж робітничих професій»). 

На Вінниччині, наприклад, сьогодні бракує робітничих професій, тому органи влади залуча-

ють молодь до їх опанування. 

Практика направлення молоді на навчання та перенавчання за професіями згідно з 

кон’юнктурою місцевого ринку праці реалізується й у Кременецькому районі Тернопільської об-

ласті.

У роботі севастопольської влади проведення систематичного моніторингу професій та спе-

ціальностей, що користуються найбільшим попитом на місцевому ринку праці, для організації 

подальшого навчання молоді саме за цими професіями та спеціальностями передбачено у комп-

лексній програмі «Молодь Севастополя на 2009–2013 роки».

Миколаївський ринок праці відчуває значний дефіцит будівельників, машиністів, монтаж-

ників, токарів, слюсарів, водіїв, працівників інженерних спеціальностей, а їх підготовка відстає 

від потреб економіки. Така ситуація сигналізує органам влади про потребу виправити ситуацію, 

впливаючи на підготовку та перепідготовку молоді відповідного фаху або вживаючи заходів для 

підвищення економічно стимулу та престижу згаданих професій.

Заслуговує на увагу та поширення серед органів влади інших регіонів досвід Херсонської вла-

ди у запровадженні системного моніторингу ситуації на регіональному ринку праці, яка здійснює 

SWOT-аналіз трудо-ресурсної ситуації обласного ринку праці.
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СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ
• Вигідне географічне розташування (у 

т.ч. наявність Чорного та Азовського мо-

рів).

• Значні ресурси кваліфікованої робочої 

сили. 

• Наявність вільної території для інвести-

цій (інвестиційно найбільш привабливими 

в області є харчова промисловість, аграр-

ний сектор та пов’язані з ним послуги; пе-

реробка сільськогосподарських продуктів, 

оптова торгівля).

• Промисловий потенціал (машинобу-

дування та металообробка — два судно-

будівних та судноремонтний заводи, ВАТ 

«Херсонські комбайни», ВАТ «Херсон-

ський електромашинобудівний завод», 

ВАТ «Херсонський завод карданних ва-

лів», ВАТ «Завод ”Прибій”»; хімічна і на-

фтохімічна промисловість — ВАТ «Завод 

”Дельта”», ЗАТ «Херсонський нафтопере-

робний завод», АТЗТ «Херсонський завод 

гумотехнічних виробів»; скляна і кера-

мічна промисловість — заводи склови-

робів і керамічних виробів; виробництво 

будівельних матеріалів — ВО «Херсон-

залізобетон», Херсонське госпрозрахун-

кове виробниче об’єднання будiвельних 

матерiалiв «Херсонбудматерiали»; легка 

та харчова промисловість.

• Широка науково-освітня інфраструкту-

ра.

• Можливість виробництва високоякіс-

них продуктів харчування.

• Прекрасні рекреаційні умови місцевос-

ті, порівняно чисті екологічно. 

• Сприятливі умови для розвитку туриз-

му.

• Багата культурно-історична спадщина.

• Активна участь обласної громади у ді-

яльності громадських організацій (до най-

більш впливових громадських об’єднань 

належать Херсонський обласний фонд 

милосердя та здоров’я, ГО «Дія», УСПП, 

ХГО «Громадський інститут розвитку міс-

цевого самоврядування», ППМБ «Консо-

лідація»).

• Раціональне використання природних 

ресурсів  та нетрадиційних джерел енергії.

• Недоліки у нормативно-правовому ме-

ханізмі регулювання соціально-трудових 

відносин одночасно з масовим порушен-

ням чинного законодавства про працю, 

що послаблює його вплив на ринок праці.

• Незадовільна регуляторна політика 

(бюрократизація, агресивна політика по-

даткових органів щодо підприємців і під-

приємництва, брак кваліфікованих управ-

лінських кадрів).

• Професійно-кваліфікаційна незба-

лансованість попиту і пропозиції робочої 

сили.

• Нестабільність функціонування 

суб’єктів господарської діяльності (зни-

ження підприємницької, інвестиційної та 

інноваційної активності).

• Несприятливі умови кредитування під-

приємств.

• Низький рівень розвитку інституційної 

інфраструктури розвитку малого та се-

реднього підприємництва (МСП).

• Загострення проблеми сільського без-

робіття (невизначеність статусу зайнятос-

ті власників земельних та майнових паїв).

• Наявність нелегальної зайнятості та 

нелегальної трудової міграції.

• Відсутність мотивації для легальної 

трудової діяльності для висококваліфіко-

ваних працівників.

• Низька купівельна спроможність пе-

реважної частини населення, що обмеж-

ує можливості створення нових робочих 

місць у  сфері надання послуг.

• Обмеженість сфери прикладання пра-

ці через скорочення обсягів інвестування у 

систему робочих місць, недовіра населен-

ня до діяльності центрів зайнятості тощо. 

• Різке зростання вартості робочої сили 

і, як наслідок, збільшення її пропозиції.

• Найнижчий серед усіх областей Украї-

ни рівень економічної активності та зайня-

тості населення.

• Дестабілізація політичної та еконо-

мічної ситуації у державі; надмірний 

адміністративно-фіскальний тиск.

• Відсутність стабільної фінансової бази для 

розвитку основ місцевого самоврядування.
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• можливість розвитку високопродук-

тивних, високотехнологічних та конкурен-

тоспроможних вітчизняних виробництв.

• Зменшення рівня безробіття.

• Конверсія підприємств військово-

промислового комплексу.

• Розвиток науково-освітніх і культурних 

інститутів.

• Економічне пожвавлення завдяки 

зростанню зацікавленості зовнішнього ін-

вестора.

• Зростання зовнішнього і внутрішнього 

попиту на туристичні послуги, використан-

ня контактів української діаспори та націо-

нальних меншин з їх батьківщиною.

• Збільшення можливості експорту міс-

цевих товарів шляхом популяризації їх 

якості.

• Використання співробітництва із за-

кордонними партнерами та містами-

побратимами.

• Формування ділового іміджу міста на 

базі потужного наукового потенціалу.

• Розвиток інформатизації суспільства; 

• Збільшення доступного капіталу для 

розвитку регіону:

- розвиток кредитно-фінансових інфра-

структур;

- залучення капіталу іммігрантів;

- легалізація тіньового капіталу. 

• Зростання кількості високотехнологіч-

них підприємств, орієнтованих на вико-

ристання місцевого інноваційного потенці-

алу та робочої сили.

• Прискорення розвитку малого і серед-

нього підприємництва.

• Позитивне ставлення обласних та міс-

цевих органів влади до бізнес-спільноти. 

• Розвиток фінансової інфраструктури 

та інфраструктури підтримки підприєм-

ництва.

• Недосконалість правової бази для за-

охочення малого підприємництва.

• Незавершеність процесу приватизації

• Складна трудо-ресурсна ситуація:

- високий рівень безробіття;

- відтік трудових та інтелектуальних ре-

сурсів;

- брак висококваліфікованої робочої 

сили.

• Низький рівень безпеки підприємниць-

кої діяльності.

• Відсутність сфер впливу міста на за-

гальнодержавні процеси.

• Відсутність політичного та економічно-

го лобіювання інтересів міста.

• Недосконалість проведення реформи 

права.

• Недостатня увага до програм розвитку 

регіону (низька інформованість населення 

щодо стратегії розвитку та інших програм, 

недостатнє їх фінансування).

• Відплив капіталу за межі області.

• Подальша залежність обласного бю-

джету від центрального.

• Складність залучення фінансових ре-

сурсів та інвестицій.

• Подальше утримання «низького сег-

менту» у сфері іноземних інвестицій (низь-

корентабельні, малоінноваційні інвести-

ції).

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

За результатами такого аналізу будь-який місцевий орган виконавчої влади чи ор-

ган місцевого самоврядування повинен напрацювати комплекс конкретних заходів, а, 

можливо, навіть місцеву програму поліпшення ситуації з цифровими показниками ре-

зультативності її реалізації.
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2.1. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ГАЛУЗЕВИХ РАД ПІДПРИЄМЦІВ

Однією з дієвих форм обговорення проблемних питань розвитку підприємництва, 

напрацювання пропозицій з їх ефективного вирішення, формування позиції підприєм-

ців для її представлення перед центральними органами виконавчої влади є місцеві та 

регіональні галузеві ради підприємців, утворені згідно з постановою Кабінету міністрів 

України від 21 травня 2009 року № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галу-

зевих рад підприємців».

Постановою уряду від 18 травня 2011 р. № 526 «Про утворення регіональних рад 

підприємців в Автономній республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі» перед-

бачено функціонування при Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Ки-

ївській та Севастопольській міських держадміністраціях регіональних рад підприємців, 

а також затверджено типове положення про зазначену раду.

Такі ради утворюються з метою залучити суб’єктів господарювання, громадські ор-

ганізації підприємців, об’єднання підприємців до формування державної регуляторної 

політики і державної політики у сфері підприємництва у регіонах, запровадити прозо-

рий механізм їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади.

Як свідчать матеріали проведеного дослідження, у м. Миколаєві функціонує 14 місь-

ких галузевих рад підприємців, у Миколаївській області їх 78 (пять регіональних), у За-

порізькій — 42, у Донецькій області — 33 (три регіональні), у м. Дрогобичі — 1, у Черні-

гівській області — 18, у Житомирські області — 20 (дві регіональні). Дані про кількість 

галузевих рад в інших адміністративно-територіальних одиницях, підприємницька ді-

яльність на території яких аналізувалася, відсутні.

За так званою територіальною юрисдикцією, тобто територією поширення дії, за-

значені галузеві ради поділяються на місцеві (функціонують на території міста, селища, 

району) та регіональні (вирішують питання, які зачіпають інтереси регіону). Галузевий 

розподіл рад визначається особливостями економіки території, тобто в одних регіо-

нах переважають ради сільськогосподарського спрямування, в інших — промислово-

виробничого. 

Із матеріалів проведеного дослідження бачимо, що, на жаль, питання молодіжної за-

йнятості та розвитку молодіжного підприємництва на засіданнях зазначених галузевих 

рад протягом 2010 року окремо не розглядалися. 
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2.2. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Неабияку, можна навіть казати одну з головних ролей у процесі висвітлення про-

блем, що існують у підприємницькому середовищі, пошуку шляхів їх вирішення з ура-

хуванням думок усіх суб’єктів процесу, повинні відігравати засоби масової інформації. 

Особливо щодо молодіжного підприємництва та зайнятості молоді. Оскільки наявність 

негативних тенденцій з молодіжним працевлаштуванням спричиняє породження апатії, 

інертності, зневіри у власні сили, що у свою чергу призводить до молодіжної злочин-

ності та зниження економічних показників на відповідній території.

Тому, на нашу думку, засоби масової інформації повинні активніше формувати гро-

мадську думку щодо молоді як потужного потенціалу соціально-економічного розвитку 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці та держави в цілому, а також впли-

вати на процес вироблення місцевими органами виконавчої влади, органами місцево-

го самоврядування молодіжної політики. Матеріали проведеного дослідження свідчать, 

що місцеві та регіональні засоби масової інформації не стоять осторонь молодіжних 

проблем.

Так, найбільш чисельні за накладом та рейтингом друковані засоби масової інфор-

мації у м. Донецьку — газети «Донбас», «Вечірній Донецьк», «Донецькі новини», «Са-

лон» — висвітлюють проблеми молодіжного безробіття, зокрема незадоволення рівнем 

заробітної плати, відсутність попиту на ринку праці та обмежені можливості кар’єрного 

зростання — основні причини, які заважають молодим людям влаштуватися на робо-

ту. Аналіз зазначеними газетами молодіжної зайнятості у регіоні свідчить, що ситуація 

на ринку праці дуже нестабільна через високий рівень економічної пасивності молоді. 

Газета «Донбас» зазначила, що, на жаль, система національної освіти лише на 60% 

відповідає потребам ринку праці. У 2010 році відсоток випускників вузів та загально-

освітніх шкіл, які отримали статус безробітних, становив 37% від загальної кількості 

безробітних. За експертними оцінками, держзамовлення на підготовку фахівців вищої 

освіти у 2010 році на 56% не відповідало поточним потребам економіки. За результата-

ми цьогорічного опитування 46% молоді, яка працює, трудиться не за фахом, а це зна-

чно менше, якщо порівнювати з минулим роком (59%). Молодь не хоче працювати за 

отриманою спеціальністю, якщо за неї мало платять. Є й інші причини: дається взнаки 

відсутність вакансій на популярні спеціальності, адже за ними складно знайти робоче 

місце у заповненому сегменті ринку; молодь стикається із незадовільними умовами 

праці (у 2009 році цей показник становив 29%, у 2011 році — 38%).

У засобах масової інформації Запорізької області матеріали щодо висвітлення про-

блематики молодіжного безробіття та сприяння розвитку молодіжного підприємництва 

публікуються вкрай рідко. Це залежить від того, наскільки часто зацікавлені суб’єкти на-

дають такі відомості засобам масової інформації. Так, за даними дослідження, у регіоні не 

висвітлюється так званий «чорний список» підприємств, які не оплачують працю молоді, 

безпідставно звільняють та експлуатують молодих спеціалістів. ЗМІ публікують лише ма-

теріали із джерел прокуратури та міліції, коли заводиться відповідна кримінальна справа. 

ЗМІ регіону не сприяють підвищенню іміджу підприємців, які допомагають молоді. Мате-

ріали про них висвітлюються лише тоді, коли прес-служба відповідного підприємства над-

силає засобам масової інформації матеріал про роботу підприємства із залучення молоді, 

або якщо це листи вдячності молоді, працевлаштованої на цих підприємствах. Також по-

дібний матеріал з’являється у ЗМІ за результатами участі преси у заходах, організованих 

для того, щоб допомогти молоді у працевлаштуванні. Окреслена ситуація свідчить або 

про заангажованість місцевої преси, або про її інертність щодо проблем молоді.
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Для аналізу Дрогобицької преси було взято газети «Галицька Зоря», «Вільне Сло-

во», матеріали інтернет-видання «Дрогобич — вільне королівське місто». Крім того, 

учасниками дослідження проведено зустріч та бесіду з головним редактором радіо 

«Франкова Земля».

У ході проведеної роботи виявлено, що:

• висвітлення проблематики молодіжного безробіття та сприяння розвитку моло-

діжного підприємництва найчастіше ведеться у газетах та на Інтернет-ресурсі, рідше 

можна натрапити на публікації про інші, не менш важливі проблеми молоді; 

• оголошення про вакансії найчастіше друкується на шпальтах «Галицької Зорі»; 

• позитивний досвід молодіжного підприємництва у регіоні висвітлено у газеті «Віль-

не Слово» та інтернет-виданні «Дрогобич — вільне королівське місто»; 

• інноваційні методи ведення бізнесу, запропоновані підприємцями, часто оприлюд-

нюються в ефірі радіо «Франкова Земля».

Проте у Дрогобичі, населення якого у межах міської ради складає понад 97 тис. осіб, 

місцеві засоби масової інформації не ведуть моніторинг підприємств та підприємців, які 

не платять заробітну плату молодим спеціалістам, безпричинно звільняють молодих 

людей. Не сприяють місцеві ЗМІ і покращенню іміджу бізнесменів, які допомагають мо-

лоді міста реалізувати себе професійно.

Найрейтинговіші та найчисельніші за накладами ЗМІ Чернігівської області — га-

зети «Чернігівські відомості», «Семь дней», «Деснянська Правда», «Взгляд», «Гарт» 

— на своїх сторінках публікують статті, присвячені проблемам молодіжної зайнятості. 

Часто матеріали для публікацій у рубриках «Центр зайнятості інформує» надає Облас-

ний центр зайнятості, який оприлюднює також пост-релізи проведених засідань, нарад, 

круглих столів та заходів задля висвітлення актуальних проблем зайнятості регіону. 

Робота з інформування населення проводиться також на сайті Центру зайнятості, про-

те молодіжному безробіттю приділяється недостатня увага. 

Інформації про роботодавців у друкованих виданнях Черкаської області, як свід-

чать матеріали дослідження, майже немає. А якщо й трапляється, то спрямована вона 

переважно на підвищення рейтингу та авторитету роботодавця і пишеться на його за-

мовлення. Такі статті містять інформацію на кшталт: «Іванов Іван Іванович, директор 

підприємства Х., збільшив кількість робочих місць, удосконалив технології виробни-

цтва…», проте у статті відсутні будь-які реквізити підприємства чи контакти згаданого 

керівника, за якими молодь могла б звернутися для заповнення «новостворених» ро-

бочих місць. 

Для проведення аналізу регіональних ЗМІ Дніпропетровської області учасники до-

слідження обрали три найбільші інформаційні портали регіону — gorod.dp.ua, smi.dp.ua, 

dnepr.info — та проаналізували їхні публікації за останні два роки. Із опублікованого 

видно, що роботу цих ЗМІ по молодіжному працевлаштуванню можна  виокремити у 

два напрямки. Перший — це публікація резюме та вакансій для працевлаштування 

здебільшого у сфері маркетингу, промоушену, різноробочих будівельних спеціальнос-

тей. Другий напрямок — це рекламна інформація про політичні проекти, які викорис-

товують проблеми молодіжного працевлаштування у піар-технологіях. Так, під гаслами 

підтримки молодих спеціалістів відкриваються чергові «молодіжні центри зайнятості», 

діяльність яких припиняється відразу після закінчення виборів. 

Інформація у ЗМІ про державну підтримку молодих фахівців та чинні програми роз-

витку молодіжного підприємництва у регіоні майже відсутня. Через неналежну увагу 

преси до проблеми працевлаштування молоді дніпропетровці позбавлені можливості 

мати інформацію про реальну ситуацію на ринку праці. Учасникам дослідження так і не 

вдалося знайти серед матеріалів дворічної діяльності вказаних вище порталів жодної 
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інформації про ті несумлінні підприємства Дніпропетровщини, які не оплачують працю 

молоді, звільняють та експлуатують юнаків та дівчат. Відсутність інформації не озна-

чає, що таких випадків немає, швидше ситуація свідчить про незацікавленість ЗМІ у 

висвітленні молодіжних проблем. На практиці молодий фахівець нерідко має справу з 

роботодавцями-шахраями. Недостатньо висвітлюється досвід тих підприємств, які пра-

цевлаштовують молоді кадри. Скажімо, у Європі дуже поширена практика, за якої ком-

панії, що допомагають молоді, мають додаткову рекламу та поліпшення свого іміджу за 

рахунок відповідних публікацій у засобах масової інформації. 

Відомо, що роль масмедіа у вирішенні питань молодіжного працевлаштування поля-

гає у тому, щоб привернути увагу суспільства та влади до проблеми, проінформувати і 

роботодавців, і молодих людей про останні тенденції розвитку ринку праці. ЗМІ можуть 

створити інформаційне поле для зв’язку між молодими фахівцями, що шукають робо-

ту, та підприємцями, які мають відповідні вакансії. Саме тому регіональній та місцевій 

пресі варто звернути увагу на проблеми молодіжної зайнятості і стати інформаційним 

рупором у сприянні вчорашнім студентам реалізувати професійних потенціал. 
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2.3. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ТА ЇХ СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ МОЛОДІ 

ПЕРШИМ РОБОЧИМ МІСЦЕМ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ МОЛОДІ

Безперечно, працевлаштування молоді значною мірою залежить від політики ви-

щого навчального закладу, який максимально сприяє молоді отримати перше робоче 

місце. Дуже часто стажування студентської молоді згодом переростає у гарантоване 

працевлаштування. Досвід та форми такої роботи державних вузів різноманітні. 

Зміст нашого аналізу полягав у наступному. Визначити у регіоні 4–5 рейтингових 

вузів і проаналізувавши зміст їхніх сайтів та відповідних анкет (питання містили показ-

ники, запропоновані нижче), описати діяльність, яку ведуть вузи регіону для сприяння 

молодим спеціалістам у працевлаштуванні та зменшенні молодіжного безробіття. Пи-

тання були такими:

• як часто організовуються (і чи організовуються взагалі) курси для випускників за 

окремими професійними напрямами, актуальними для регіону;

• наявність на сайті навчального закладу таблиць, рейтингів з оцінками студентів 

—інформації для потенційних роботодавців;

• чи проводяться для студентів 4–5 курсів довготермінові (6 міс. до 1,5 року) практи-

ки на підприємствах. Яка кількість  випускників протягом останніх 2–3 років, пройшов-

ши практику на підприємстві, залишилася на ньому працювати.

• як часто окремі компанії, підприємства, установи, організації регіону ініціювали 

проведення щорічних конкурсів-відборів студентів-випускників з їх подальшим працев-

лаштуванням. Скільки студентів-випускників отримали робоче місце після проведення 

таких конкурсів. 

• чи існує практика взаємодії вищих навчальних закладів із службами зайнятості 

регіону щодо інформування студентів про ситуацію на ринку праці, наявності «стендів 

зайнятості» у вузах. Як часто вони оновлюються.

• чи є при вищому навчальному закладі власні підприємства (наприклад, універси-

тет гостинності, ресторан, де студенти надають послуги і заробляють). Якщо підпри-

ємства такого плану функціонують, проаналізувати ефективність їхньої діяльності для 

подальшого працевлаштування шляхом опитування студентів, які там працюють.

• чи має вуз досвід молодіжного волонтерства, ініційованого вищим навчальним 

закладом, у яких сферах. Результати такої діяльності: скільки випускників працевла-

штовано. 

• наявність кластерних ініціатив підприємницької діяльності, підтриманих вищим 

навчальним закладом.

• чи організовував вуз молодіжні трудові загони для сезонної роботи студентів. Чи 

є практика працевлаштування випускників після їх участі у роботі цих загонів.

• наявність досвіду проведення вузом конференцій, круглих столів, семінарів з об-

говорення питань молодіжного безробіття та розвитку молодіжного підприємництва.

Тож ми проаналізували матеріали проведеного дослідження. 

Серед різноманіття вищих навчальних закладів м. Донецька ми вивчали декіль-

ка рейтингових: Донецький національний університет (ДонНУ), Донецький національ-

ний технічний університет (ДонНту), Донецький державний університет управління 

(ДонДУУ) та Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського (ДонНУЕТ). 

Матеріали діяльності зазначених вишів свідчать, що:

- вузи часто організовують для випускників курси за окремими професійними на-
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прямами, актуальними для регіону;

- на сайтах навчальних закладів є багато таблиць, рейтингів з оціночними балами 

студентів, які дають потрібну інформацію потенційним роботодавцям;

- студенти 4–5 курсів мають можливість пройти довготермінові (від 0,5 до 1,5 року) 

практики на профільних підприємствах;

- всі вузи ініціюють волонтерство серед молоді в економічній та соціальній сферах.

З метою залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування за під-

тримки управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької міської 

ради стартував проект «Студенти для органів місцевого самоврядування», взявши 

участь у якому студенти базових вузів міста протягом шести місяців зможуть отримати 

теоретичні та практичні навички роботи в органах місцевого самоврядування м. Доне-

цька. 

Між вузами та відповідними центрами зайнятості налагоджено ефективний меха-

нізм співпраці. Так, у листопаді 2010 р. спеціалісти Донецького обласного центру за-

йнятості брали участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і 

перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», яку було 

проведено у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-

Барановського. У лютому 2011 р. Центр зайнятості провів у вищих навчальних закла-

дах м. Донецька цикл тренінгів для студентської молоді під назвою «Крок до успіху». 

Метою згаданого тренінгу став пошук власного Я, набуття умінь та навичок спілкуван-

ня з потенційним роботодавцем, підвищення професійного рівня, подолання проблем 

адаптації молодих людей до сучасних ринкових умов і визначення можливих шляхів їх 

працевлаштування. В акції взяли участь близько 400 осіб — представники студентської 

молоді Донецька та Донецької області. Юнаки та дівчата мали можливість отримати 

відповіді на свої запитання від менеджера з підбору персоналу, психолога-тренера та 

фахівців-економістів та юристів. 

Аналіз діяльності вузів Житомирської області засвідчив:

• для випускників не проводяться курси за окремими професійними напрямами, 

актуальними для регіону; 

• навчальні заклади регіону на власних сайтах не публікують рейтинг успішності 

студентів та майбутніх випускників; 

• вузи не проводять моніторинг результатів працевлаштування випускників після 

проведених стажувань, відомості про кількість працевлаштованих випускників відсутні;

• відсутні «стенди зайнятості», центри зайнятості не здійснюють профорієнтаційну 

роботу;

• навчальні заклади Житомирщини не мають ні так званих власних підприємств 

для самореалізації молоді, поки вона навчається у вузі, ні досвіду молодіжного волон-

терства, ані кластерних ініціатив підприємницької діяльності чи молодіжних трудових 

загонів для сезонної роботи студентів. 

Проте у 2010 році молодіжна громадська організація «Сучасний формат» спільно з 

коледжами, технікумами області та управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Жито-

мирської облдержадміністрації ініціювали молодіжний проект розвитку фермерства та 

підприємництва у регіоні. Так, у період з 8 по 11 листопада 2010 року тренерська група 

проекту провела семінари-тренінги на підприємницьку тематику у чотирьох навчаль-

них закладах області — Житомирському агротехнічному коледжі, Верхівнянському 

агротехнічному технікумі (с. Верхівня Ружинського р-ну), Новочорторийському аграр-

ному технікумі (с. Нова Чортория Любарського р-ну) та Ярунському технікумі землев-

порядкування Житомирського національного агроекологічного університету (с. Ярунь 

Новоград-Волинського р-ну).
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У ході тренінгів учасники обговорювали основні проблеми, з якими стикається сіль-

ська молодь, та шукали шляхи їх вирішення, брали участь у workshopi «Яким я бачу 

підприємця», створювали власні віртуальні фермерські господарства, вчилися плану-

вати свій час тощо. Значна увага на тренінгах приділялася мотиваційній частині вибо-

ру фермерської діяльності. Такий підхід враховує залучення молоді в аграрний сектор 

економіки, розвиток якого матиме позитивні результати для області, враховуючи сіль-

когосподарський її потенціал.

Результати функціонування вищих навчальних закладів Севастополя наведені 
у таблиці. 

Вищі навчальні 
заклади

Севастопольський 
національний тех-
нічний університет

Севастопольський 
міський гуманітар-

ний університет

Севастопольський 
філіал Москов-

ського державно-
го університету

Як часто проводять-

ся (чи проводяться 

взагалі) курси для 

випускників за окре-

мими професіями

Проводяться щоріч-

но за необхідністю

Проводяться щоріч-

но за необхідністю

Проводяться щоріч-

но за необхідністю

Наявність на сайті 

навчального закла-

ду таблиць, рейтин-

гів з балами студен-

тів

Відсутні Відсутні Відсутні

Чи проводяться для 

студентів 4–5 кур-

сів довгострокові 

(від 0,5 до 1,5 року) 

практики на про-

фільних підприєм-

ствах

Ні, окрім морських 

спеціальностей

Ні.

Тривалість прак-

тики залежить від 

спрямування підго-

товки, спеціальнос-

ті, курсу навчання і 

в середньому скла-

дає 14–20 тижнів за 

період навчання до 

набуття ступеня ба-

калавра.

Ні.

Стандартна трива-

лість практики для 

студентів V курсів 

— 12 тижнів. Най-

частіше студенти 

самі шукають собі 

місце проведення 

практики. 

Яка кількість  ви-

пускників протягом 

останніх 2–3 років, 

пройшовши практи-

ку на підприємстві, 

залишилася на ньо-

му працювати

Такої статистики не-

має, відомо лише, 

що іноді студенти не 

зголошуються зали-

шатися на підприєм-

стві через низький 

рівень оплати праці

90% студентів, які 

навчаються за дер-

жавне замовлення.

За умовами догово-

ру з університетом, 

вони повинні від-

працювати три роки 

у школах за направ-

ленням

10% від загальної 

кількості практикан-

тів
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Як часто окремі 

компанії, підприєм-

ства, установи, ор-

ганізації регіону іні-

ціювали проведення 

щорічних конкурсів, 

відборів студентів, 

випускників з по-

дальшим їх працев-

лаштуванням

Конкурси та відбори 

студентів з наступ-

ним працевлашту-

вання відбуваються 

щорічно

Відбуваються що-

річно, по декілька 

разів

Не було

Скільки студентів-

випускників вла-

штовано на роботу 

після проведення 

таких конкурсів

Статистика відсутня Точна статистика 

відсутня

Статистика відсутня

Чи є практика вза-

ємодії вищих на-

вчальних закладів 

із службами зайня-

тості регіону щодо 

інформування сту-

дентів про ситуацію 

на ринку праці

Так Так Так

Наявність «стендів 

зайнятості» у вузах.

Відсутні Відсутні Відсутні

Чи є при вищому на-

вчальному закладі 

так звані власні під-

приємства

Відсутні Відсутні Відсутні

Чи ініціює навчаль-

ний заклад моло-

діжне волонтерство, 

у яких сферах

Так.

Працює Студент-

ська рада, яка роз-

робляє проекти, 

діють студентські 

наукові гуртки 

Так.

Працює Студент-

ська рада, яка роз-

робляє проекти. 

Крім того студенти 

різних спеціальнос-

тей проводять свої 

акції 

Так.

Працює Студент-

ська рада, яка роз-

робляє проекти

Результати такої ді-

яльності: скільки 

випускників, що ма-

ють досвід волон-

терства, працевла-

штовано

Статистика відсутня Статистика відсутня Статистика відсутня
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Наявність кластер-

них ініціатив під-

приємницької діяль-

ності, підтриманих 

вищим навчальним 

закладом

Немає Немає Немає

Чи є практика пра-

ц е в л а ш т у в а н н я 

випускників після 

участі у діяльності 

сезонних трудових 

загонів

Немає Немає Немає

Досвід проведення 

вищим навчальни-

ми закладом кон-

ференцій, круглих 

столів, семінарів з 

обговорення питань 

молодіжного без-

робіття та розвитку 

молодіжного під-

приємництва 

Проводяться конфе-

ренції, круглі столи 

и семінари щорічно

Проводяться конфе-

ренції, круглі столи 

и семінари щорічно

Проводяться конфе-

ренції, круглі столи 

и семінари щорічно

Досвід роботи вищих навчальних закладів Запорізької області також пред-
ставлений у таблиці.

Запорізький ін-
ститут економіки 
та інформаційних 

технологій

Запорізька дер-
жавна інженерна 

академія

Запорізький націо-
нальний технічний 

університет

Запорізький на-
ціональний універ-

ситет

1. Як часто проводяться (чи проводяться взагалі) для випускників курси за окре-

мими професійними напрямами, актуальними для регіону?

Безкоштовні курси для випускників не проводяться. Є лише курси підвищення квалі-

фікації у центрах безперервної освіти Проводяться регулярно

2. Наявність на сайті навчального закладу таблиць, рейтингів з балами студентів 

— інформації для потенційних роботодавців.

Інформація нада-

ється тільки студен-

там конкретного 

вузу за особистим 

логіном та паролем

Ні Ні Ні

3. Чи проводяться для студентів 4–5 курсів довготермінові (від 0,5 до 1,5 року) 

практики на профільних підприємствах?

Ні Ні Так, лише за пев-

ними напрямами 

навчання

Максимум 0,5 року 
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4. Як часто окремі компанії, підприємства, установи, організації регіону ініціюва-

ли проведення щорічних конкурсів-відборів випускників з їх подальшим працевла-

штуванням

Не більше трьох 

компаній періодич-

но

3–4 компанії регу-

лярно

5–6 компаній регу-

лярно

Регулярно

5. Чи взаємодіють вищі навчальні заклади із службами зайнятості регіону для 

інформування студентів про ситуацію на ринку праці? Чи є у вузах «стенди зайня-

тості»?

Ні Так Так Так

6. Чи є при вищому навчальному закладі так звані власні підприємства?

Ні так, на подальше 

працевлаштування 

майже не вплива-

ють

так, на подальше 

працевлаштування 

майже не вплива-

ють

Ні

7. Чи ініціює навчальний заклад молодіжне волонтерство, у яких сферах?

Одним із видів такого волонтерства є студентське самоврядування, що, відповідно 

до українського законодавства, існує в кожному вузі. На подальше працевлаштуван-

ня таке волонтерство впливає непрямим чином, радше розвиває особисті якості для 

подальшої самореалізації.

8. Наявність кластерних ініціатив підприємницької діяльності, підтриманих ви-

щим навчальним закладом.

Ні Ні частково Ні

9. Чи є досвід функціонування молодіжних трудових загонів для сезонної роботи 

студентів?

ні так так так

10. Досвід проведення вищим навчальними закладом конференцій, круглих сто-

лів, семінарів з обговорення питань молодіжного безробіття та розвитку молодіжно-

го підприємництва

так, регулярно

У Чернігівській області курси для випускників за окремими професійними на-

прямками, які були б актуальними для регіону, в основному не проводяться. Можли-

во, такі курси існують, але поза межами вузу або за окрему плату. Інформації з цього 

питання на сайтах провідних закладів області немає.

У розділі «Кафедра інформаційних і комп’ютерних систем» Чернігівського держав-

ного технологічного університету розміщені оголошення про вакансії для студентів 

цієї спеціальності. Також у стрічці новин є згадки про тих студентів, які влаштувалися 

на роботу за спеціальністю до відомих світових кампаній на зразок Google Summer of 

Code. У розділі «Кафедра промислової електроніки» ведеться рубрика «Працевла-

штування», але вона не має жодного оголошення чи хоч якоїсь інформації на цю тему. 

У розділі «Кафедра “Електричні системи та мережі”» ведеться рубрика «Атестація 

студентів ЕМ”. Тут можна ознайомитися з оцінками студентів даної спеціальності, як 

вони відвідують заняття, тощо.

Сайт Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці 

майже не оновлюється, він містить лише інформацію про вуз та його викладацький 
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склад. За кількістю та якістю інформації ресурс більше нагадує презентацію для абі-

турієнтів, ніж веб-сайт для студентів та роботодавців.

Сайти Чернігівського державного інституту економіки та управління, Чернігівсько-

го національного педагогічного університету оновлюються краще, ніж сайт Інституту 

права, але вони також містять лише інформацію про викладачів, розклади занять, 

діяльність кафедр, а про те, як випускнику знайти роботу, інформації немає. Елек-

тронний ресурс інформує про правовий статус випускника психолого-педагогічного 

факультету — і все.

Майже у всіх вузах Чернігівщини практика на підприємстві триває максимум пів-

року. Про кількість студентів, які працевлаштувалися на підприємстві, де проходили 

практику, інформації немає.

Чернігівський обласний центр зайнятості проводить ярмарки вакансій у районних 

центрах та селах майже щотижня. У квітні 2011 року обласний центр зайнятості про-

вів ярмарку вакансій обласного рівня із залученням студенті та випускників шкіл. Всі, 

хто бажає, могли ознайомитися з переліком вакансій робітничих спеціальностей.

У квітні відбулися декілька ярмарків вакансій у чернігівських вузах — Чернігівсько-

му державному інституті права, соціальних технологій та праці; Чернігівському дер-

жавному інституті економіки та управління; Чернігівському державному технологіч-

ному університеті — ярмарок вакансій «Кар’єрний старт». Ці ярмарки організувала 

група ініціативних роботодавців. На ярмарках свої вакансії для чернігівської молоді 

представили компанії «V&V дистрибуція», «Віват, канцелярія» та «SAV-сервіс». На 

зустрічах з представниками компаній студенти дізналися про їх діяльність, можли-

вість подальшого працевлаштування і вимоги роботодавців, які вони ставлять перед 

сьогоднішніми випускниками.

Вартим для наслідування місцевими органами виконавчої влади, органами міс-

цевого самоврядування та поширення по всій території нашої держави є досвід ви-

користання власного науково-інтелектуального молодіжного потенціалу органами 

місцевого самоврядування Чернігівської області. Так, студенти Чернігівського дер-

жавного технологічного університету, які навчаються за спеціальностями «Промис-

лова електроніка», «Інформаційні та комп’ютерні системи», працюють над розробкою 

автоматизованої системи «Рада», аналогів якої в Україні нині не існує, для Чернігів-

ської обласної ради, що максимально сприятиме роботі депутатів. 

Студенти Чернігівського коледжу побуту під час навчання надають послуги перу-

карів, швачок, дизайнерів одягу, флористів, що сприяє практичному вдосконаленню 

навичок обраної професії. Зараз цей навчальний заклад також працює над підготов-

кою екскурсоводів, фахівців з організації туристичних заходів. 

Варто зазначити, що волонтери серед студентської молоді Чернігівщини є, але 

вони співпрацюють переважно з відділом сім’ї та молоді Чернігівської міської ради. 

Залучення студентської молоді на сезонні роботи та у молодіжні трудові загони — 

поширена практика серед чернігівських вузів: студенти збирають врожай (полуницю 

за кордоном, огірки у Ніжині), студенти педагогічних вузів проходять практику у дитя-

чих таборах відпочинку, санаторіях (як вихователі, організатори тощо).

Останнім часом навчальні заклади Чернігівщини майже не проводять конференції, 

круглі столи та інші заходи на тему молодіжного безробіття. 

У вищих навчальних закладах Вінницької області постійно проводяться курси 

для випускників, а для студентів — профорієнтаційні курси. На їх сайтах є списки сту-

дентів за відповідними спеціальностями, їхні контакти і середній бал. Нажаль, в об-

ласті для студентів не організовують довготермінові практики у зв’язку з обмеженим 

фінансуванням вузів.
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Щорічно проводять ярмарки вакансій, де студенти можуть ознайомитися з перелі-

ком підприємств, що пропонують роботу. Роботодавці проводять конкурси у Вінниць-

кому державному технічному університеті за відповідними спеціальностями, у Ві-

нницькому фінансово-економічному університеті спільно з Приватбанком переможців 

конкурсу влаштовано на роботу. У Вінницькому державному аграрному університеті 

проводяться конкурси для випускників технологічних і економічних факультетів з по-

дальшим працевлаштуванням. В середньому 4–5 випускників за результатами таких 

конкурсів влаштовуються одразу. 

Лівобережний Міжрайонний центр зайнятості у Вінниці протягом 2011 року випус-

кників вузів, які отримали кваліфікацію «Менеджмент» та «Правознавство», працев-

лаштував на комунальне підприємство науково-виробничого об’єднання «Форт» та 

ТОВ «ІМЕТ-УА». Роботу знайшли за фахом комплектувальник та юрист.

Обласна служба зайнятості у січні-березні 2011 року забезпечила 1612 молодих 

осіб за 165 напрямами професійної підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-

фікації, що становить 42% від загальної кількості безробітних, які навчалися; у т.ч. 

31 особа віком до 18 років навчалася за 19 напрямами. Із 849 молодих громадян, 

які отримали професію, 628 (74%) працевлаштовані за направленням служби зайня-

тості. Із 60 випускників навчальних закладів, які закінчили навчання, 45 осіб (75,0%) 

працевлаштовані. Це дуже хороші показники роботи служби зайнятості у регіоні.

Успішним прикладом працевлаштування після проходження професійної підготов-

ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації молодими особами є тісна співпраця 

Томашпільського районного центру зайнятості з роботодавцями. Зокрема, протягом І 

кварталу 2011 року 76 молодих осіб стажувалися за професією тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, овочівник, швачка, кра-

вець, електрогазозварник, штукатур, токар тощо. Всі вони працевлаштовані на різ-

них підприємствах району, а саме: 27 трактористів працевлаштовані у ТОВ «Кряж і 

К», «Філії “Колос”», «Агрокомплексі “Зелена долина”», фермерському господарстві 

«Подільський край», ЗАТ промислового комплексу «Поділля»; 16 швачок отримали 

роботу на виробничо-торговому підприємстві «Поділля».

У Ладижинському міжрайонному центрі зайнятості протягом цього року отрима-

ли професійну підготовку, перепідготовку (стажування) та підвищення кваліфікації 

на замовлення роботодавців 32 особи, з них 59% — молодь. Юнаки та дівчата після 

проходження стажування та навчання працюють на посадах бухгалтерів, слюсарів-

монтажників, стропальників на приватних підприємствах «Регул М.П.», «Бонді», ВАТ 

«Ладижинський завод силікатної цегли» та ін. 2010 року на базі Вінницького націо-

нального аграрного університету відбувся VI ярмарок вакансій, що проводиться двічі 

на рік. Крім того, у вузі функціонує консультативний центр з питань працевлаштуван-

ня. 

У Вінницькому національному технічному університеті традиційна університетська 

програма «Кар’єра розпочинається тут» уже цього річ запрошує старшокурсників на 

роботу у фірми «ІнноВінн», «Аксіома Аудит», поліграфічне підприємство ТОВ «Кон-

соль». У ярмарку вакансій котрий рік поспіль продовжує участь одна з найбільших 

будівельних компаній Вінниці — ПБП «МУР» (проектування, будівництво, реконструк-

ція). 

Вузи Вінниці часто проводять ярмарки вакансій, на яких зустрічаються потенційні 

роботодавці зі студентами. У той же час, на думку учасників дослідження, на Вінни-

чині варто вдосконалити роботу з розвитку молодіжного підприємництва, у вузах об-

ласті така практика відсутня. 

Для проведення аналізу заведеної ситуації у Дніпропетровській області обрано 4 
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найбільш рейтингові вузи у м. Дніпропетровську (Державний національний універси-

тет, Національний гірничий університет, Український державний хіміко-технологічний 

університет та Національна металургійна академія України) та здійснено моніторинг 

матеріалів їх офіційних сайтів (http://www.dnu.dp.ua/;  http://www.nmu.org.ua/ua/;  http://

udhtu.com.ua/;  http://dmeti.dp.ua/).

Наводимо результати нашої роботи.

Для випускників вузів курси за окремими професійними напрямами, актуальними 

для регіону, на основі даних анкет та Інтернету, не проводяться. І хоча уряд видав роз-

порядження від 27 серпня 2010 р. № 1726 «Про підвищення рівня працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів», у якому зобов’язав  Міністерство освіти і 

науки України разом з іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать вищі навчальні заклади, до 1 січня 2011 р. вжити заходів 

для утворення у складі вищих навчальних закладів у межах чисельності працівників 

та обсягів їх фінансування підрозділів сприяння працевлаштуванню студентів і випус-

кників вищих навчальних закладів (далі — підрозділи сприяння працевлаштуванню). 

Тобто, виходячи з норми розпорядження, вузи повинні були вже цього літа почати 

працевлаштовувати випускників, але поки що вони цього не роблять. 

Варто зазначити, що на офіційних сайтах чотирьох вказаних навчальних закладів 

Дніпропетровська відсутні відомості про рейтинг та оцінки студентів випускного кур-

су, хоча така інформація, на думку учасників дослідження, корисна і для роботодавця, 

і для випускника, який міг би вдало презентувати свої знання на ринку праці. 

Студенти 4–5 курсів Дніпропетровських вишів мають змогу проходити довготермі-

нові (від 0,5 до 1,5 року) практики на профільних підприємствах. Однак все здебіль-

шого зводитися до того, що студенти самі повинні шукати місце, де проходити прак-

тику, і здебільшого така практика мало ефективна. Хоча невелика кількість людей 

після отримання технічних спеціальностей іде працювати на підприємства, заводи, 

але їх кількість становить лише 10% від загальної кількості студентів. 

У Дніпропетровській області компанії, підприємства, установи, організації не ініці-

юють проведення щорічних конкурсів, відборів випускників з подальшим їх працевла-

штуванням.

Вищі навчальні заклади співпрацюють із службами зайнятості регіону щодо ін-

формування студентів про ситуацію на ринку праці, інколи проводяться зустрічі з 

представниками служби зайнятості. «Стенди зайнятості» функціонують переважно 

за ініціативи самих студентів та викладачів. Однак найбільшою проблемою дніпропе-

тровського випускника є неможливість офіційно стати на облік до центру зайнятості, 

адже керівництво вузу задля покращення показників змушує його фіктивно працев-

лаштовуватися, студенти протягом трьох років офіційно «працюють» на державних 

підприємствах і не мають права звертатися до служби зайнятості. 

При жодному вищому навчальному закладі в Дніпропетровській області не існує 

так званих власних підприємств.

Досвід волонтерства серед студентів є, але це переважно або їх власна ініціатива, 

або починання нечисленних громадських організацій. Однак навіть той досвід, який 

молодь отримує, працюючи волонтерами, дуже рідко стає у нагоді при працевлашту-

ванні.

Існує досвід функціонування молодіжних трудових загонів для сезонної роботи студен-

тів. Дніпропетровська міська рада щоліта організовує трудові загони з облаштування пар-

кових територій, однак це всього лиш сезонні роботи. Також силами громадських активіс-

тів був організований сезонний загін серед студентів Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту, в основному юнаки працювали на будівництві. 
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Вищі навчальні заклади проводять конференції, круглі столи, семінари з обгово-

рення питань молодіжного безробіття та розвитку молодіжного підприємництва, од-

нак більшість із них має винятково формальний характер.

У Дніпропетровську у 2011 році нараховується 110 тис. студентів, з них 68 тис. — 

студенти III- IV курсів та випускники. 60% з них мають потребу у працевлаштуванні. 

Основною складністю працевлаштування молодого спеціаліста є не пошук роботи 

загалом, а працевлаштування за фахом. Є дві причини, які пояснюють складність 

працевлаштування за фахом. По-перше, набір спеціальностей і професій, за якими 

готують у вузах, не відповідає запитам ринку праці. Так, на даний час на ринку праці 

підвищився попит на фахівців сфери продажу, оскільки в умовах кризи можливість 

підтримати докризовий обсяг продажів стала для багатьох компаній шансом успішно 

пережити кризу і продовжити свій розвиток,  нарощуючи у близькому майбутньому 

торгові обороти. Високого рівня продажу можна досягти тільки за рахунок активного 

просування на ринок своїх товарів і послуг, однак вузи майже не готують фахівців у 

галузі продажу. Зате спостерігається надлишок спеціалістів інших професій — еко-

номістів, юристів, PR-менеджерів. Ці тенденції характерні не тільки для ринку праці 

Дніпропетровщини, але й усієї України. 

По-друге, більшість роботодавців шукає фахівців, які мають практичні навички ро-

боти. Залежно від отриманої спеціальності молодому спеціалісту без досвіду роботи 

буде простіше або складніше вперше влаштуватися на роботу за фахом. Так, моло-

дим фахівцям, які мають технічну або інженерну освіту, простіше влаштуватися на 

роботу. Можна стверджувати, що чим більше спеціальних знань і менше практичних 

навичок вимагає професія, тим простіше фахівцю даного профілю влаштуватися на 

роботу. Багато студентів починають працювати на останніх курсах навчання, однак 

така робота часто не співпадає з навчальним графіком, а викладачі не вітають сту-

дентську зайнятість.

У Харківській області, на думку дослідників, найактивнішими вузами у працевла-

штуванні своїх випускників, є:

• Харківський національний університет радіоелектроніки

• Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

• Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

• Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

• Харківський національний економічний університет.

Зазначені навчальні заклади систематично проводять для випускників курси за про-

фесійними напрямами, актуальними для регіону, організовують зустрічі з роботодавцями 

та успішними підприємцями, належно організовують проходження студентами практики.

Так, Харківський національний університет радіоелектроніки та Національний тех-

нічний університет «Харківський політехнічний інститут» завдяки тісній співпраці із 

зацікавленими роботодавцями запровадили практику стажувань та працевлашту-

вання на неповний робочий день для студентів початкових курсів. Проте на сайтах 

цих вузів, та й у вказаних регіонах відсутні відомості про успіхи студентів у навчанні, 

що не сприяє поінформованості потенційних роботодавців.

Кожен із перелічених вузів щонайменше двічі на рік проводить конкурси чи від-

бори студентів і для окремих компаній, і для відповідної галузі. Достовірно кількість 

працевлаштованих визначити неможливо, однака сталість та періодичність заходів 

свідчить про ефективність такої співпраці.

Харківський обласний центр зайнятості постійно співпрацює з адміністрацією за-

значених вузів, інформуючи їх про ситуацію на ринку на праці, організовуючи ярмар-

ки вакансій, проводячи виїзні семінари-тренінги тощо.
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Так звані власні підприємства у цих вузах відсутні, однак всі вони організовують 

студентські трудові загони для виконання внутрішніх робіт та зовнішніх замовлень. 

Існує позитивний досвід працевлаштування студентів після участі у роботі таких тру-

дових загонах.

Волонтерство дуже поширене у Харківському гуманітарному університеті «Народ-

на українська академія»: студенти беруть активну участь у неоплачуваних стажуван-

нях на комерційних підприємствах та у місцевих органах виконавчої влади, органах 

місцевого самоврядування.

Харківський національний економічний університет бере участь у роботі туристич-

ного кластеру в рамках єврорегіону «Слобожанщина».

Вищі навчальні заклади часто стають співорганізаторами конференцій, круглих 

столів, семінарів з обговорення питань молодіжного безробіття та розвитку молодіж-

ного підприємництва. Це, безумовно, є показником зацікавленості керівництва вузів 

у подальшій долі своїх випускників.

Вказані вищі навчальні заклади багато роблять для працевлаштування власних 

випускників та сприяють їхній зайнятості. Однак всі згадані ініціативи мають несис-

темний характер, а часом і низький рівень реалізації. Відсутність спільного коорди-

наційного центру чи єдиної стратегії розвитку не сприяє підвищенню ефективності 

працевлаштування студентів та випускників. Щодо інших вищих навчальних закладів 

Харкова, то в них питанням працевлаштування приділяють набагато менше уваги. 

Сприяння підприємницькій діяльності серед студентів, на жаль, не має пріоритету у 

ректоратах навчальних закладів, що досліджувалися. 

Для оцінки діяльності вищих навчальних закладів Львівської області обрано такі 

найпопулярніші виші регіону: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 

Національний університет «Львівська Політехніка», Львівська комерційна академія, 

Львівський національний медичний університет та Львівський державний університет 

внутрішніх справ.

Навчальні заклади Львівщини належно не сприяють працевлаштуванню студен-

тів. Так, на їхніх сайтах майже відсутня інформація даної тематики і для молоді, і для 

працедавців. Жоден із вузів не оприлюднює рейтинг успішності студентів, не публікує 

інформацію про довготермінової практики, співпрацю із центрами зайнятості чи реа-

лізацію волонтерських програм серед молоді.

У Львівському національному університеті (ЛНУ) ім. Івана Франка у 2005 році був 

створений відділ працевлаштування (http://www.lnu.edu.ua), який проте не надає ста-

тистичних даних по кількості працевлаштованих. За сприяння організації SIFE у квітні 

цього року у ЛНУ ім. Івана Франка проведено форум кар’єри. Більшість студентів IV 

курсів вважають, що університет зовсім не допомагає їм у працевлаштуванні, і це 

свідчить про байдужість керівництва вузу до подальшої долі випускників.

На офіційному веб-сайті Національного університету «Львівська політехніка» та-

кож відсутня інформація про сприяння працевлаштуванню випускників. Проте на-

вчальний заклад інформує про проведення VI Інженерного ярмарку, участь у якому 

взяли близько 3000 студентів та 13 компаній, які охоче приймали студентські резюме.

На думку учасників дослідження, найкраще співпрацює з роботодавцями Львів-

ська комерційна академія (ЛКА). На сайті цього вузу можна знайти розклад тренінгів 

та семінарів, що допоможуть майбутнім випускникам знайти роботу. При університеті 

також діє кадрова агенція, яка налагодила вдалу співпрацю між студентами та робо-

тодавцями. В агенції є список компаній, з якими вона взаємодіє, сформовані бази 

даних для працедавців, її працівники регулярно проводять консультації щодо вибору 

роботи. У Львівській комерційній академії відбувся також День кар’єри, який відвіда-
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ло багато зацікавлених студентів.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ відсутні дані про пра-

цевлаштування випускників, а сайт Національного медичного університету взагалі 

недоступний. Учасники дослідження негативно оцінили діяльність цих вишів у пра-

цевлаштуванні майбутніх випускників, зауваживши, що зазначені вузи намагають-

ся виховати спартанців, які мужньо підуть на поле бою — ринок праці без жодних 

вказівок та допомоги. Згаданим навчальним закладам та й іншим вузам держави 

необхідно налагоджувати більш тісну співпрацю працедавців та випускників. Плану-

вати заздалегідь проходження ними виробничої практики, вести пошук потенційних 

підприємств, на яких можна отримати практичні навички з отриманої спеціальності, а 

згодом стати їх працівником. 

Для висвітлення ситуації у Чернівецькій області нами проаналізовано інтернет-

ресурси чотирьох рейтингових вузів, зокрема: Чернівецького національного універси-

тету ім. Ю. Федьковича (ЧНУ, www.chnu.cv.ua ), Буковинського державного медично-

го університету (БДМУ, www.bsmu.edu.ua ), Буковинської фінансової академії (БДФА, 

www.bsfa.at.ua ) та Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ (ЧТЕІ, http://

chtei-knteu.cv.ua/intres.php ).

Матеріали аналізу засвідчують, що БДМУ організовує для випускників курси, які 

сприяють їх майбутньому працевлаштуванню, а саме передбачають підготовку ліка-

рів до ліцензійних іспитів КРОК 1-2-3. В інших закладах такі навчальні курси не про-

водяться.

Жоден із представлених навчальних закладів не оприлюднює на сайті рейтинги чи 

оцінки студентів, відсутня також інформація про наявні довготермінові практики на 

підприємствах, в організаціях, установах тощо. 

Проте вебресурси вузів містять корисну інформацію і для роботодавців (щодо по-

тенційних працівників підприємств), і для випускників вузу (щодо можливості отрима-

ти роботу). Так, ЧТЕІ щороку проводить ярмарок вакансій, на яких найбільші підпри-

ємства міста представляють інформацію для студентів. На сайті навчального закладу 

є ціла сторінка-вкладка «Профорієнтація та працевлаштування», яка дає студентам 

та роботодавцям корисні поради. Це хороша ефективна форма сприяння працевла-

штуванню. Так, студентам радять: 

• Поради тим, хто вирішив одержати хорошу роботу

• П’ятдесят причин, через які не отримують роботу

• Техніка телефонних дзвінків

• Підготовка до співбесіди

• Як поводити себе на співбесіді

• 10 класичних помилок у виборі одягу для співбесіди

• Як одягатися для співбесіди

• Що не можна робити під час співбесіди

• Діловий стиль справжньої бізнес-вумен

• Як правильно скласти резюме

•  Зразок резюме (формат doc)
Також сайт містить інформацію про ярмарки вакансій. Для роботодавців доступна 

база даних студентів, які шукають роботу за певними професійними напрямками. 

На сайті БДФА є сторінка асоціації випускників вузу, а також Центру кар’єри, який 

пропонує випускникам та студентам: 

1. Інформацію про законодавчі основи функціонування ринку праці (витяги з Ко-

дексу законів про працю та ін.);

2. Консультації з існуючих інформаційних ресурсів про ринок праці;
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3. Навчально-тренінгову роботу та допомогу студентам у складанні аплікаційних 

документів допомогу у складанні професійного резюме:

• допомогу у підготовці до інтерв’ю, самопрезентації;

• допомогу у підготовці до співбесіди з працедавцем;

• індивідуальне консультування з питань планування кар’єри та отримання робо-

ти;

4. Ознайомлення з актуальними вакансіями для студентів та випускників, допомо-

га у пошуку місця роботи;

5. Огляд інформаційної бази даних підприємств (у т.ч. партнерів), а також актуаль-

них вакансій;

6. Інформування про можливість розміщення резюме студентів та випускників; 

7. Ознайомлення із зразками типових робочих та посадових документів (акти, на-

кази, довідки, положення, заяви, журнали, бланки, типові форми і т. ін.).

Інші два вузи — Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича та Бу-

ковинський державний університет, на жаль, не надають жодної допомоги своїм ви-

пускникам.

Узагальнюючи наведену інформацію, робимо висновок, що не всі виші Чернівець-

кої області повною мірою використовують усі відомі методи роботи зі студентами 

щодо створення умов для їх максимально швидкого працевлаштування після закін-

чення вузу. Навчальні заклади не відслідковують подальшу професійну долю своїх 

випускників, не аналізують причини їх можливого безробіття та не вживають відпо-

відних заходів щодо його ліквідації.

Проаналізуємо стан справ із зазначеного питання у Тернопільській області.
Так, у Тернопільському національному педагогічному університеті на виконання 

розпорядження Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1726 «Про підви-

щення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» з 1 лютого 

цього року працевлаштуванням випускників займається створений центр працевла-

штування. До цього часу даними питаннями опікувався відділ кадрів вузу, але неефек-

тивно. У зв’язку із специфікою навчального закладу навчання студентів спрямоване 

на їх подальше працевлаштування в освітніх установах, крім таких спеціальностей, 

як туризм, переклад, екологія; тому ТНПУ укладено угоди з управлінням освіти і на-

уки, молоді та спорту, управлінням охорони навколишнього природного середовища 

Тернопільської облдержадміністрації, Тернопільським обласним центром зайнятості, 

школами багатьох регіонів України, «Тернопільводоканалом», Тернопільським облас-

ним інформаційно-туристичним краєзнавчим центром, ПП «Агробуд».

Інформаційний ресурс університету не містить ніяких відомостей, які б полегшили 

випускникам пошук роботи. У даному вузі на І курсі практикується волонтерська ді-

яльність, але вона не має ніякого відношення до подальшого працевлаштування. На 

V курсі студенти самі шукають місце проходження 8-тижневої практики, дані про кіль-

кість працевлаштованих після практики студентів відсутні, університет не має влас-

них підприємств та молодіжних трудових загонів.

Дані по працевлаштуванню випускників наведені у наступній таблиці.



26 

Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання

Тернопільський національний педагогічний університет (за даними відділу ка-
дрів вузу)

Аналізуючи дані, спостерігаємо щорічне збільшення працевлаштованих випускни-

ків, які навчалися за рахунок державного замовлення.

Відсоток працевлаштованих студентів відносно загальної кількості випускни-
ків державної форми навчання у ТНПУ

У Тернопільському національному технічному університеті (ТНТУ) з 2 березня цього 

року на виконання відповідного розпорядження уряду працевлаштуванням своїх ви-

пускників займається відділ працевлаштування та практичної підготовки студентів, 

створений у вузі, одним із завдань якого є налагодження та розвиток взаємовідносин 

університету з потенційними роботодавцями. ТНПУ укладено угоду з управлінням осві-

ти і науки, молоді та спорту Тернопільської облдержадміністрації, Тернопільським об-

ласним центром зайнятості, холдингом «Мрія», ТОВ «Савсервіс-Мова», а також:

• СП «Ватра-Шредер», яке цього року надасть 14 робочих вакансій для випускників 

університету;

• ТОВ «Інфотехцентр» — 2 робочі вакансії;

• ВАТ «Булат» — 5 робочих вакансій.

При університеті створені та діють такі навчально-науково-виробничі комплекси:

• комплекс «Світло», організований у січні 1994 р. спільно з ВАТ «Ватра» та техніч-

ним ліцеєм. Основними напрямками його діяльності є пошук і спеціалізована підготов-

ка обдарованих учнів до навчання в університеті та виробничої діяльності на «Ватрі».

• Навчально-науково-виробничі комплекси «Газда» і «Достаток» створені у 1994-му.

Рік Кількість випус-
кників

Працевлаштовані Співвідношення 
працевлаштова-

них до усіх випус-
кників, %

2008 (спеціалісти) 633 488 77

2008 (магістри) 98 85 87

2009 (спеціалісти) 548 456 83

2009 (магістри) 99 89 90

2010 (спеціалісти) 558 482 86

2010 (магістри) 86 75 87
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• Комплекс «Агромаш» почав діяти у 1996 році.

На жаль, матеріали дослідження не містять відомостей про результати та ефектив-

ність функціонування зазначених виробничих комплексів. 

Сайт університету не містить жодних відомостей, які б полегшили працевлаштуван-

ня його випускників. Вищий навчальний заклад не веде волонтерської діяльності та не 

має власних молодіжних трудових загонів.

Дані по працевлаштуванню випускників державної  форми навчання у ТНПУ 
(осіб)

*Дані можуть бути не досить точними у зв’язку з тим, що деяка кількість студентів-

спеціалістів продовжила навчання.

* Джерело: Відділ працевлаштування та практичної підготовки студентів ТНТУ.

Аналізуючи зазначені дані, можна зробити висновок, що з кожним роком відсоток 

працевлаштованих державників збільшується 

Відсоткове співвідношення працевлаштованих студентів до всіх випускників 
державної форми навчання у ТНТУ, %

Рік Кількість
випускників

Працевлаш-
товані

Відсоткове співвідношен-
ня працевлаштованих до 

усіх випускників, %
2008 (спеціалісти) 212

(+7 продовжили 

навчання)

212 100

2008 (магістри) 91 89 98

2009 (спеціалісти) 191 180 94

2009 (магістри) 112 105 94

2010 (спеціалісти) 207 198 96

2010 (магістри) 148 130 88

З метою сприяння студентам та випускникам у працевлаштуванні та підтримки парт-

нерських відносин з роботодавцями регіону Тернопільським національним економічним 



28 

Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання

Рік Кількість
випускників

Працевлаш-
товані

Відсоткове співвідношен-
ня працевлаштованих до 

усіх випускників, %
2008 (спеціалісти) 303 244 77

2008 (магістри) 300 248 87

2009 (спеціалісти) 327 255 83

2009 (магістри) 316 243 90

2010 (спеціалісти) 312 237 86

2010 (магістри) 441 329 87

університетом (ТНЕУ) створено Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками, 

який функціонує понад 8 років.

Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ створив комп’ютерну 

картотеку студентів і випускників, відомості з якої, на жаль, не розміщені на сайті вузу. 

Кожен, хто звертається до Центру, може пройти тестування, отримати рекомендації 

щодо найбільш повної реалізації власних можливостей.

ТНЕУ також уклав угоду з управлінням освіти і науки, молоді та спорту Тернопіль-

ської облдержадміністрації, Тернопільським обласним центром зайнятості, головним 

управлінням Пенсійного фонду, митницею, податковою адміністрацією, комерційними 

банками «Приват», «Аваль», «ВТБ», «Правекс», страховими компаніями «Фортів» та 

«Унікредит банк», торговими біржами «Скайінвест» та «Фор екс», ТОВ «РІА», «Мрія», 

«Сільпо», «Епіцентр». Крім цього Центр співпрацює з ТОВ «Ми», що спеціалізується на 

підборі персоналу і консультує випускників щодо ситуації на ринку праці.

Центр проводить такі ефективні заходи:

•  «Ярмарки вакансій» — остання відбулася 16 березня 2011 р., після якої на роботу 

(неповний робочий день) воалштувалися 2 студенти у ТОВ «Ріа”»і більше 10 — у мага-

зини мережі «Сільпо».

•  Дні кар’єри — останній відбувся 25 лютого.

•  Замовна практика — здебільшого замовляють Приватбанк  та Раффайзенбанк 

Аваль.

•  Ювілейні зустрічі випускників, на яких кожен заповнює анкету, де одними з клю-

чових питань є допомога у працевлаштуванні студентам-випускникам.

Окрім сприяння у працевлаштуванні на постійній основі, Центр організовує ще й 

тимчасове (на певний період) працевлаштування або на неповний робочий день. Зде-

більшого після ІІ курсу студенти йдуть працювати у вільний від навчання час у При-

ватбанк, магазини торговельних мереж «Сільпо» та «Епіцентр». Точні відомості про 

кількість працевлаштованих студентів відсутні.

На сайті університету відсутні інформація, яка б полегшила б працевлаштування випус-

кників. Вуз не веде волонтерської діяльності та не має власних молодіжних трудових загонів.

При факультеті аграрної економіки і менеджменту працює науково-дослідний центр 

«Наука», який займається вирощуванням сільськогосподарських культур та тваринни-

цтвом. Проте в центрі «Наука» студенти не працевлаштовуються, а тільки проходять 

практику на його базі, що дає можливість набути досвіду.

Дані щодо працевлаштування випускників державної форми навчання у ТНЕУ, осіб

*Джерело: Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ.

Аналізуючи таблицю, бачимо, що відсоток працевлаштованих студентів становить 

від 70 до 77% 
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Заслуговує найвищих позитивних оцінок та максимального поширення по всій тери-

торії нашої держави досвід Тернопільського державного медичного університету, який 

запровадив практику надання студентами вузу медичних послуг сільському населен-

ню, що, з одного боку, задовольняє попит на первинну медицину на селі, а з іншого — 

сприяє вдосконаленню практичних навичок студентів-медиків.

Зміст роботи такий: деякі сільські територіальні громади області — учасники проекту 

міжнародної технічної допомоги ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на гро-

маду», забезпечили відбудову та ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів, розта-

шованих на території громад. Тернопільський державний медичний університет забез-

печив зазначені ФАПи відповідною медичною технікою. Крім того, вуз за власний кошт 

здійснює облаштування невеличкого приміщення ФАПу, у якому могли б комфортно 

розміститися студенти та випускники, які цілий рік по троє протягом одного-двох тижнів 

проживають у приміщенні ФАПу і надають медичну допомогу населенню навколишніх 

сіл. Варто відзначити, що ці ФАПи, крім відповідної медичної техніки, наприклад, при-

ладу для зняття кардіограми, мають ще й сучасну комп’ютерну техніку для зв’язку з до-

помогою скайпу з практикуючими медиками обласного центру і можуть у відеорежимі 

здійснити правильне діагностування тої чи іншої хвороби та призначати лікування. 

Така форма роботи дозволяє студентам вчитися спілкуватися з людьми, ставати 

хорошими фахівцями. Такі міні-лікарні на селі сучасного зразка функціонують у с. Гни-

лиці Підволочиського району, с. Великий Говилів Теребовлянського району, с. Увисла 

Гусятинського району, с. Зарубинці Збаразького району. 

У процесі дослідження ми мали на меті дослідити діяльність не тільки вищих на-

вчальних закладів щодо їх сприяння подальшому працевлаштуванню випускників, але 

й закладів професійної підготовки — училищ та технікумів. 

Так, матеріали дослідження щодо функціонування Кременецького медичного учи-
лища ім. Арсена Річинського дають таку картину:

• даний навчальний заклад не проводить для випускників курсів за окремими про-

фесійними напрямами, актуальними для регіону;

• офіційний веб-сайт у навчального закладу відсутній;

• довготермінові (від 0,5 до 1,5 року) практики на підприємствах не проводяться, є 

лише практика для студентів I курсу — протягом 21 дня; для III–IV курсів — 60 днів.

• у даному навчальному закладі компанії, підприємства, установи, організації регі-

ону не проводять відбір студентів для подальшого працевлаштування;

Відсоток працевлаштованих студентів відносно кількості усіх випускників дер-
жавної форми навчання у ТНЕУ.
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• навчальний заклад співпрацює зі службою зайнятості, проте у дослідженні не на-

ведено інформації про результати такої співпраці;

•  «стенди зайнятості», власні підприємства для проведення практики у навчально-

му закладі відсутні, трудові загони не функціонують;

• навчальний заклад займається волонтерством, за результатами якого 100% 

студентів-волонтерів працевлаштовано;

• конференції проводяться лише перед початком навчальної практики, щодо роз-

витку молодіжного підприємництва ніяких заходів навчальний заклад не проводить.

Загалом картина з працевлаштуванням випускників зазначеного закладу виглядає 

наступним чином (за даними станом на 12.04.2011 року).

Кількість студентів, які працевлаштовані у 2010 –2011 роках за спеціальністю 
акушерська справа (4 АК ):

Кількість студентів, які працевлаштовані у 2010–2011 роках за спеціальністю 
фельдшерська справа (4 ФБ )

 2010 рік 2011 рік

Працевлаштовані 20 13

Навчалися за контрактом 13 13

Ще невідомо — 7

 2010 рік 2011 рік

Працевлаштовані 25 10

Навчалися за контрактом 7 7

Ще невідомо — 15
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Кількість студентів, які працевлаштовані у 2010 - 2011 роках за спеціальністю 
фельдшерська справа (4 ФА):

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка 

• курси для випускників проводяться лиш на факультеті технологічна освіта за та-

кими спеціальностями: коваль та різьбяр;

• на сайті навчального закладу (http//www.kogpi.edu.te.ua) рейтинг з оцінками сту-

дентів та інформація для потенційних роботодавців відсутня;

•  довготермінові (від 0,5 до 1,5 року) практики на підприємствах не проводяться, 

лише для студентів IV курсу практика триває 5 тижнів;

• у даному навчальному закладі потенційні роботодавці регіону не здійснюють від-

бір студентів для їх подальшого працевлаштування, оскільки заклад готує педагогічні 

кадри;

 2010 рік 2011 рік

Працевлаштовані 28 17

Які навчалися за 

контрактом

4 4

Ще невідомо — 9

Академічна відпустка — 2
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• навчальний заклад співпрацює зі службою зайнятості, «стенди зайнятості» існу-

ють та обновлюються кожні півроку;

• інститут ініціює молодіжне волонтерство, за результатами якого майже 65% ви-

пускників працевлаштовуються у заклади, де працювали волонтерами;

• трудові загони при навчальному закладі існують, але через специфіку закладу 

студенти не працевлаштовуються на підприємства та установи, де працювали у трудо-

вих загонах;

•  конференції для студентів щодо професійної діяльності проводяться лише перед 

початком навчальної практики. 

У цілому працевлаштування випускників згаданого навчального закладу упродовж 

останніх років наведено в таблицях.

Кількість випускників за кваліфікацією «спеціаліст», які закінчили навчання з 
2008 по 2010 роки

Всі випускники Кременецького професійного ліцею протягом 2009–2010 років 

отримали роботу, оскільки ринок праці потребує робітничих професій. Позитивну тен-

денцію щодо працевлаштування випускників ліцею посилює ще й постійна співпраця 

закладу із службою зайнятості, спільно з якою через кожних півроку обновлюються 

Динаміка працевлаштування випускників Кременецького обласного 
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка

Кількість випускників Працевлаштовані Пільги на самостійне 

працевлаштування

2008 р. 36 33 3

2009 р. 38 38 ___

2010 р. 72 62 10
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“стенди зайнятості”. Проте зауважимо, що для зростання конкурентноздатності серед 

потенційних роботодавців та збільшення варіантності у виборі місця працевлаштування 

безпосередньо для випускників ліцею на офіційному сайті навчального закладу (dnzkpl.

do.am) варто розміщувати рейтинги успішності студентів та запровадити проведення 

своєрідних аукціонів майбутніх випускників. Навчальний заклад проводить лише ко-

роткотермінову (для студентів I курсу — 30 днів, для студентів II курсу — 60 днів, для 

студентів III курсу — 70 днів) практику, зумовлену особливістю професійного навчання.

Показники працевлаштування випускників Кременецького професійного лі-
цею у 2009 - 2010 роках

Отже, в цілому навчальні заклади Кременецького району ефективно працюють, 

сприяючи молоді отримати перше робоче місце після закінчення навчального закладу. 

Проте, на жаль, не можна позитивно оцінити роботу місцевих органів виконавчої вла-

ди, органів місцевого самоврядування. 

У Херсонській області згідно з рейтингом вищих навчальних закладів, проведених 

компанією «Компас-2010», 56 місце в Україні займає Херсонський державний морський 

інститут, 114-е —Херсонський державний аграрний університет. Згідно з іншим рейтингом 

вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus, 

станом на 22 грудня 2010 р. 82 місце займає Херсонський державний університет. 

Таким чином, для аналізу обираємо Херсонський державний морський інститут 

(ХДМІ), Херсонський державний аграрний університет (ХДАУ), Херсонський державний 

університет, (ХДУ) Херсонський національний технічний університет (ХНТУ). Курси для 

випускників серед цих навчальних закладів не проводяться взагалі, у ХНТУ для охочих 

Динаміка працевлаштування випускників Кременецького професійного ліцею

Кількість випускників Кількість працевлаштованих

2009 р. 167 167

2010 р. 217 217
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діють курси технічного та економічного перекладу тривалістю 1,5 роки. 

Проглянувши матеріали офіційних сайтів університетів та інституту (www.kmi.
kherson.ua, www.ksau.kherson.ua, www.university.kherson.ua, www.kntu.net.ua), ми 

не знайшли серед них рейтинги студентів, що могли б служити інформацією для по-

тенційних роботодавців. Для студентів IV-V курсів практика триває від двох тижнів до 

трьох місяців (для педагогів). Якщо студент позитивно зарекомендував себе, то його 

після закінчення вузу беруть на роботу, але це здебільшого стосується студентів ХДУ. 

Досвіду ініціювання підприємствами щорічних конкурсів-відборів студентів серед цих 

вузів в області немає. Взаємодія між вищими навчальними закладами та потенційним 

роботодавцями здійснюється за такою схемою: навчальні заклади розсилають запити 

щодо працевлаштування студентів тієї чи іншої спеціальності на підприємство, а під-

приємство у свою чергу або відмовляється працевлаштувати зазначеного студента, 

або дає замовлення на спеціалістів тієї галузі, яка йому необхідна. 

«Стенди зайнятості» у вузах є, але вони здебільшого пропонують роботу, не пов’язану 

з майбутньою спеціальністю. При навчальних закладах немає власних підприємств, де 

могли б працювати студенти. Проте більшість вузів Херсонщини співпрацюють із цен-

трами зайнятості у питаннях проведення для випускників тренінгів з питань успішного 

проходження співбесіди.

Волонтерство, після якого студенти працевлаштовуються, організовує кафедра бюджет-

ної та податкової політики ХНТУ для органів податкової служби. ХДАУ практикує викорис-

тання трудових загонів для сезонної роботи студентів, які таким чином мають змогу заробити 

невеликі гроші (приблизно 40 грн. за день). Проте назвати це ефективною формою подаль-

шого працевлаштування не можна, оскільки це швидше за все один із видів допомоги під-

приємствам. Здебільшого такі загони діють протягом місяця в основному на ПП «Таврія». 

Питання молодіжного працевлаштування на конференціях, що проходять у вузах 

Херсонщини, розглядаються формально і ніякі практичні рекомендації-пропозиції за 

результатами їх розгляду відповідним органам влади не надаються.

Таким чином, учасники дослідження дійшли висновку, що проблема працевлашту-

вання молоді на сьогодні полягає не так у відсутності робочих місць, як у нездатності 

держави, роботодавців та вузів, безпосередньо молодих спеціалістів знайти спільну 

мову. Роботодавці зазвичай бажають відразу мати відданого суперпрофесіонала, який 

працював би за середню зарплату 12 годин на добу і майже без вихідних. Натомість 

молоді люди після закінчення вузу не мають відповідних практичних навичок, і, здебіль-

шого переоцінюючи свої професійні можливості, хочуть протилежного — мати мінімум 

обов’язків і велику заробітну плату. При наявності такого конфлікту інтересів молоді 

спеціалісти-випускники усіх вищих навчальних закладів країни часто не можуть знайти 

застосування своїм знанням та енергії. 

Збалансувати цю ситуацію мала б насамперед держава, оскільки молодь — її май-

бутнє. Необхідно напрацювати відповідні механізми для удосконалення державної по-

літики щодо працевлаштування молоді. Перш за все створити економічні умови, які б 

заохочували роботодавців брати на роботу молодих і недосвідчених — матеріально 

заохочувати роботодавців, які надають перше робоче місце випускникам навчальних 

закладів різних рівнів акредитації. Економічною підтримкою можуть стати також подат-

кові пільги для підприємств, організацій і установ, які забезпечують першими робочим 

місцем молодих спеціалістів, дають роботу студентській та учнівській молоді у вільний 

від навчання час. Крім того, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на централь-

ному рівні, місцевим держадміністраціям — на їхніх рівнях у співробітництві з вищими 

навчальними закладами необхідно запровадити систематичне бронювання робочих 

місць для майбутніх випускників.
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 2.4. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДОЗВІЛЬНИХ ЦЕНТРІВ У РЕГІОНАХ

Із запровадженням у державі єдиних удосконалених підходів до спрощення проце-

дур запровадження підприємницької діяльності можна з впевненістю констатувати під-

вищення активності підприємницького середовища, розширення кола його суб‘єктів, 

а відтак — збільшення надходжень до відповідних місцевих та державного бюджетів. 

На жаль, матеріали дослідження містять відомості щодо діяльності дозвільних центрів 

лише у м. Донецьку, Запорізькій та Львівській областях.

Так, у Донецьку Єдиний дозвільний центр розпочав свою діяльність у квітні 2006 року 

з видачі 17 видів дозволів. На сьогодні центр здійснює роботу з видачі уже понад 40 видів 

дозволів та погоджень у рамках взаємодії з 14-ма дозвільними органами. За 2009–2010 

роки у Центр надійшло 12,4 тис. заяв від юридичних осіб та 11,2 тис. — від фізичних осіб, 

надано понад 20 тис. консультацій, видано 8,7 тис. документів дозвільного характеру. 

Результати роботи системи дозвільних центрів у Запорізькій області протягом 
2008–2010 років 

У Львівській області протягом 2010 р. у дозвільні центри звернулося 15927 суб’єктів 

господарювання. Державними адміністраторами видано 12367 документів дозвільного 

характеру, місцевими дозвільними органами — 379 та надано 18937 консультацій

2007 2008 2009 2010 2011 
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2.5. ФУНКЦІОНУВАННЯ У РЕГІОНАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ПІД-
ТРИМКИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Одним з ефективних шляхів подолання молодіжного безробіття та вирішення проблем 

молодіжної зайнятості є підтримка та сприяння розвитку молодіжного підприємни-
цтва. Багато молоді сьогодні не має змоги працевлаштуватися та застосувати набуті під 

час навчання професійні знання. На це є низка об’єктивних та суб’єктивних причин, серед 

яких і відсутність відповідної кількості підприємств, установ та організацій, здатних за-

безпечити усіх випускників робочим місцем, і невідповідність між потребами ринку праці і 

професійною пропозицією, яку формують вузи, і небажання випускників працювати не за 

фахом або ж працювати за мізерну платню та інше. Багато молодих людей, незважаючи 

на економічну ситуацію, мають бажання та хист до здійснення підприємницької діяльнос-

ті, таким чином знижуючи напругу щодо молодіжного безробіття. Проте підприємницька 

діяльність потребує системної підтримки, яка у свою чергу вимагає відповідного інсти-
туційного забезпечення. 

Аналіз матеріалів проведеного дослідження в цілому свідчить про існування таких 

структур, які діють. Так, у Запорізькій області працюють Регіональний фонд підтримки 

підприємництва, міські ради молодих підприємців. Зазначені організації надають консуль-

таційні послуги молодим підприємцям та проводять для них різноманітні бізнес-семінари. 

При Регіональному фонді підтримки підприємництва функціонує гаряча лінія з питань 

підприємництва та відповідний інтернет-ресурс www.rbc.zp.ua з необхідною для підпри-

ємців нормативно-правовою базою. Під час підготовки Комплексної програми розвитку 

малого підприємництва в області на 2011–2012 роки враховано пропозиції громадських 

організацій, які передбачають інноваційний підхід.

Досвід інституційного забезпечення підтримки розвитку підприємництва у Житомир-
ській області відзначається співпрацею відповідних громадських організацій області з 

органами влади під час підготовки пропозицій до програм соціально-економічного роз-

витку, регіональних програм підтримки розвитку малого та середнього підприємництва 

тощо. Проте серед громадських організацій області, що опікуються проблемами розви-

тку підприємництва, немає структур, які працюють над вирішенням проблем молодіжно-

го підприємництва.

В цілому система інституційної підтримки розвитку підприємництва в області вигля-

дає наступним чином. На обласному рівні функціонують дві галузеві ради підприємців 

(з питань виробництва та з питань торгівлі і надання послуг), у районах та містах облас-

ті діють 18 галузевих рад. Крім того, відповідну роботу проводять 6 бізнес-центрів, 35 

кредитних спілок та їх відділень, 2 фонди (Житомирський регіональний фонд підтримки 

підприємництва та Житомирське відділення Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств), 8 інвестиційних компаній, 83 страхові компанії та їх відділен-

ня, 48 інформаційно-консультативних установ, 26 громадських приймалень та 36 гарячих 

ліній, що консультують з питань підприємництва, 120 громадських об’єднань підприємців. 

У м. Коростені створено індустріальний парк, у 2010 році створено Житомирський облас-

ний молодіжний інноваційний бізнес-інкубатор. 

У Вінницькій області підприємці можуть отримати підтримку, подзвонивши на гарячу 

лінію, яка надає консультації з питань перевірок (лінія працює при облдержадміністрації 

з вересня 2008 року). За період із січня по квітень поточного року у телефонному режи-

мі надано понад 120 роз’яснень. В області також працюють 35 гарячих ліній наступних 

служб: податкової адміністрації, громадських організацій, підприємців, консалтингового 

центру, центру підтримки підприємництва, Вінницького міського об’єднання підприємців, 

Жіночої асоціації підприємництва, регіонального відділення УСПП, центру сприяння мо-
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лодіжному підприємництву, спілки «Жіноча перспектива», молодіжного центру «Форум» 

та інші. 

В області запроваджено цикл інформаційно-роз’яснювальних заходів. Так, безко-

штовно проведено 5 семінарів для підприємців спільно із Спілкою підприємців «Стіна» 

(«6 стратегій розв’язання ділового чи сімейного конфлікту», «Стратегічне планування», 

«Укладання договорів», «Принципи духовного менеджменту», «Основи юридичної без-

пеки бізнесу»), 6 круглих столів у рамках проекту «Податковий кодекс. Адаптація», 7 

робочих засідань Ради підприємців, семінар «Основи маркетингу» (за участю понад 70 

підприємців Вінницького району). 

Позитивного результату досягнуто і в результаті функціонування обласного інтернет-

ресурсу www.stina.org.ua, а також проведення «Єдиних консультативних днів» для 

суб’єктів малого підприємництва, які запроваджено у всіх районах та містах обласного 

значення на базі дозвільних центрів.

В обласному центрі продовжує успішно функціонувати система електронного уряду-

вання за проектом «Створення електронної системи урядування у межах територіальної 

громади міста Вінниці». У Центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс», який визна-

но найкращим серед обласних центрів України, інформаційно-консультаційні послуги на-

даються представниками 14 дозвільних органів, виконавчих органів Вінницької міської 

ради та громадською організацією «Центр соціального партнерства». Також консультації 

можна отримати у режимі гарячої телефонної лінії та через веб-портал www.tviybiznes.

com, на офіційному сайті Вінницької міської ради, якими з початку року надано понад 1,3 

тис. консультацій.

Інфраструктура підтримки розвитку підприємництва у Львівській області на сьогод-

ні налічує 292 суб’єкти, з яких 14 бізнес-центрів, 4 бізнес-інкубатори, 4 технопарки, 12 

лізингових центрів, 39 фінансово-кредитних установ: (кредитних спілок, установ взаєм-

ного кредитування), 15 фондів підтримки підприємництва, 16 інвестиційних, інновацій-

них фондів і компаній, 13 бірж, 92 інформаційно-консультативні установи, 5 страхових 

компаній та 78 аудиторських фірм. У всіх районах працюють створені за підтримки об-

лдержадміністрації агенції регіонального розвитку. У 2012 році їх кількості заплановано 

збільшити до 307.

Крім того, структурними елементами ринку є товарні біржі, які виступають спеціалізо-

ваними інституціями і відіграють важливу роль у стабільному функціонування економіки, 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (оди-

ниць), з них:

307

- бізнес-центрів 18

- бізнес-інкубаторів 4

- технопарків 5

- лізингових центрів 15

- фінансово-кредитних установ: (кредитних спілок, установ взаємного кре-

дитування)

39

- фондів підтримки підприємництва 17

- інвестиційних, інноваційних фондів і компаній 19

- бірж 13

- інформаційно-консультативних установ 94

- страхових компаній 5

- аудиторських фірм 78
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з них 12 товарно-сировинних та одна агропромислова.

З метою розвитку інноваційного підприємництва, налагодження співпраці між сфе-

рою науки і бізнесу на Львівщині передбачається здійснити низку першочергових заходів 

щодо реалізації інноваційних проектів, серед яких — розвиток багатомовного інтернет-

порталу «Інноваційне підприємництво»; створення двомовного українсько-англійського 

каталогу «Інноваційна Львівщина»; підготовка та видання брошур з питань інноваційної 

діяльності суб’єктів малого підприємництва, проведення інформаційних та навчальних 

семінарів, виставок та форумів; представлення інноваційно-інвестиційних можливостей 

підприємств та установ регіону на Міжнародних виставках-ярмарках, конференціях та 

семінарах, Економічному форумі у Криниці (Польща). 

Аналізуючи Програму розвитку малого підприємництва на 2009–2010 роки Креме-
нецького району Тернопільської області, відзначимо, що об’єктами інфраструктур-

ної підтримки малого підприємництва у районі є три фінансово-кредитні установи (кре-

дитні спілки, установи взаємного кредитування), 8 філій комерційних банків та одна 

інформаційно-консультативна установа. Як бачимо, на районному рівні різноманітність 

форм інституційної підтримки розвитку підприємництва знижується.

До навчальних семінарів на постійній основі можна віднести інформаційні семінари з 

орієнтації на підприємницьку діяльність (11), інформаційні семінари з основ організації 

сільського зеленого туризму (8), семінари для студентської молоді (7), семінар «Молодь 

на ринку праці» (3), профконсультаційний семінар «Особливості зайнятості молоді» (4).

Інфраструктура Чернівецької області станом на 1 жовтня 2010 р. характеризується 

діяльністю одного бізнес-центру, Буковинського центру реконструкції та розвитку, од-

ного бізнес-інкубатора, одного лізингового центру, одного регіонального та 9 районних 

Фондів підтримки підприємництва, 20 кредитних спілок, одного інноваційного фонду, 53 

страхових компаній та їх філій, 7 аудиторських фірм, 18 інформаційно-консультативних 

установ та 36 громадських об’єднань суб’єктів підприємництва.

Окремі структурні підрозділи молодіжної біржі праці, які існували при обласному та 

Чернівецькому міському управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту, на жаль, ліквідовані 

після реорганізації. 

З метою сприяння зайнятості та працевлаштування молоді у Донецькій області пра-

цюють 4 спеціалізовані заклади сприяння молодіжній зайнятості (Донецький обласний 

молодіжний центр праці; Донецький міський молодіжний центр праці (комунальне підпри-

ємство); Донецький молодіжний центр зайнятості (громадська організація); Маріуполь-

ська спеціалізована служба сприяння вторинній зайнятості молоді (при міському центрі 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді).

У Херсонській області зареєстровані та діють 15 бізнес-центрів, 2 бізнес-інкубатори, 

5 фондів підтримки підприємництва, 61 небанківська фінансово-кредитну установа, 

16 інвестиційних фондів, 5 інформаційно-консультативних установ та 68 громадських 

об’єднань підприємців. 

Отже, можемо відзначити різноманіття форм інституційної підтримки розвитку підпри-

ємництва, у тому числі й молодіжного.
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2.6. ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ КОЛЕГІЙ 
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ ПИТАНЬ МОЛОДІЖНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПОДОЛАННЯ МОЛОДІЖНОГО 
БЕЗРОБІТТЯ У РЕГІОНІ

За результатами аналізу матеріалів дослідження констатуємо, що на жодному із засі-

дань жодної із колегій 6 облдержадміністрацій, діяльність яких аналізувалася у контексті 

сприяння розвитку підприємництва, питання щодо розв’язання проблем молодіжної за-

йнятості, сприяння розвитку молодіжного підприємництва не розглядалися. 

Серед негативних проявів розвитку молодіжного підприємництва учасники до-

слідження відзначили:

- відсутність конкурсів «кращий роботодавець для молоді», «молодіжного бізнес-

інкубатора», механізмів стимулювання підприємців регіону брати молодь на роботу (по-

даткові пільги, компенсації, дотації виробництва з бюджету) — у Харківській області;

- відсутність у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Кременець-

кого району Тернопільської області на 2011 рік положень про запровадження кредитуван-

ня щодо підтримки молодіжного підприємництва для відкриття молоддю власної справи.

Провівши відповідні дослідження, усі без винятку його учасники наголошують на 

відсутності державних гарантій працевлаштуванні для молоді після закінчення вищого 

навчального закладу, ефективної системи підтримки розвитку молодіжного підприєм-

ництва і наполягають на необхідності запровадження дієвого державного регулювання 

молодіжного ринку раці. 
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2.7. ВИСНОВКИ

1. Роль підприємництва у забезпеченні позитивного соціально-економічного розви-

тку відповідних адміністративно-територіальних одиниць визначається усіма місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, діяльність яких вивча-

лася у ході проведеного дослідження. У всіх програмних документах, таких як програми 

соціально-економічного та культурного розвитку на відповідний період тією чи іншою мі-

рою визначено заходи, спрямовані на забезпечення підтримки, сприяння розвитку під-

приємництва, спрощення необхідних процедур у дозвільній системі тощо.

2. Варто відзначити, що позитивною та ефективною з точки зору збільшення кількості 

суб’єктів підприємницької діяльності на відповідній території формою підтримки розви-

тку підприємництва є запровадження та максимальне розширення мережі єдиних до-

звільних центрів. Зазначена форма спрощує процедуру та скорочує час на отримання 

документів дозвільного характеру від усіх органів влади, від яких дозволи на здійснення 

підприємницької діяльності суб’єкту необхідно отримати відповідно до законодавства. Це 

у свою чергу сприяє збільшенню кількості підприємців, а відтак — платників податків до 

бюджету. 

3. Заслуговує на увагу досвід м. Миколаєва у сприянні активізації підприємницької 

діяльності на території міста. Так, фондом комунальної власності міської ради створено 

банк даних невикористаних виробничих, нежитлових приміщень, незавершеного будів-

ництва, що пропонуються для передачі в оренду або на продаж суб’єктам підприємни-

цтва. Цю інформацію розміщено в Інтернеті на веб-сторінці міста — www.business.mk.ua. 

Така форма сприяння підприємництву дозволяє спростити процес пошуку підприємцями 

приміщень та дозволяє ефективно використати наявний комунальний фонд, на добудо-

ву, переобладнання та ремонт якого у міському бюджеті не вистачає коштів. З метою 

надання ресурсної підтримки суб’єктам малого бізнесу для ведення господарської діяль-

ності надавалися в оренду та у власність нежитлові приміщення комунальної власності. 

Всього протягом звітного періоду суб’єктам малого підприємництва передано в оренду 

746 тис. м2 вільних приміщень та надано у власність 662 тис. м2 незадіяних площ.

4. Безперечним є твердження, що той, хто володіє інформацією, володіє світом.

Цей постулат підтверджує і підприємницька нива, адже успішному результату під-

приємницької діяльності передує значна інформаційна робота. Саме інформаційно-

роз’яснювальній, юридично-консультативній складовій підтримки розвитку підпри-

ємництва приділяють значну увагу місцеві органи влади. Так, у м. Миколаєві успішно 

функціонує Центр підтримки бізнесу, який, крім усього, надає повний комплекс консал-

тингових послуг. Проведення на постійній основі семінарів з питань підприємництва (Чер-

нігівщина, Вінниччина) сприяє не тільки підвищенню рівня обізнаності їх учасників, але й 

дозволяє виявити та обговорити актуальні питання галузі. 

З метою інформаційного забезпечення підприємців та спрощення їх доступу до не-

обхідної інформації у Львівській області функціонує спеціалізований сайт «Підприєм-

ництво Львівщини» www.lvivbiz.com, на якому розміщена інформація щодо норм та по-

ложень чинного законодавства України у сфері малого та середнього підприємництва, 

інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку підприємництва регіону, анонсується 

профільна інформація щодо діяльності бізнесу у регіоні: цінова ситуація, регуляторна по-

літика та дозвільна система. В інших регіонах також існує чимало інтернет-ресурсів, за 

допомогою яких можна отримати відповіді на правові питання, збагатити досвід, ознайо-

митися з можливостями грантової підтримки. 

На Вінниччині виготовлено друковані пакети інформаційно-довідкових матеріалів 

«Підприємець під ключ» та «Підприємство під ключ» для розповсюдження серед осіб, 
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які бажають стати підприємцями, через реєстраційні офіси області, проведено інформа-

тивний семінар-практикум «Що потрібно знати підприємцям про перевірки?» для підпри-

ємців Вінницької області. 

Також запроваджено сучасні мобільні методи інформування (система автодозвону, 

мобільні сервіси, надсилання SMS-повідомлень з вакансіями, регіональний веб-портал, 

Інтернет-портал «Труд»), що сприяють якнайшвидшому поширенню інформації про ва-

кансії та ін.

У м. Тернополі поширеною є мережа інтернет-ресурсів із ярмарками вакансій та 

нормативно-правовими базами. Наводимо деякі з них — www.emarket.ua/rabota; www.

job.ukr.net;  www.rabota.ua; www.jobs.ua; www.dcz.gov.ua; сайт www.dcz.gov.ua  — офі-

ційний сайт державної служби зайнятості, де є електронні версії нормативно-правових 

документів (загальні довідники; законодавство з питань сплати страхових внесків; нор-

мативні документи у сфері зайнятості та із соціальних питань; законодавство з питань со-

ціального захисту інвалідів; професійна орієнтація; інформаційно-аналітичні довідники).

Інформаційна робота для розвитку підприємництва у Херсонській області має де-

кілька спрямувань. Так, відповідні центри області надають консультативні послуги з 

ефективного управління підприємством; розробки бізнес-планів; сприяння у проведенні 

маркетингових досліджень туристичного продукту, у пошуку ділових партнерів, джерел 

мікрокредитування; висвітлення правових аспектів підприємництва; оптимального опо-

даткування; сприяння у реєстрації підприємств; інформування про новини у законодав-

стві та інші.

Просвітницькі послуги надаються шляхом проведення серії семінарів-тренінгів «Осно-

ви підприємництва у туристичній галузі», «Як розробити бізнес-план», «Основи турис-

тичного маркетингу», «Техніка ефективного продажу», «Управління персоналом», «Фі-

нансовий менеджмент», «Специфіка оподаткування туристичної галузі», «Оптимальне 

оподаткування», «Правовий захист підприємницької діяльності». 

У Донецькій міській раді існує і постійно оновлюється база даних про вільні виробничі 

вакансії. У 2008 році міською радою було розпочато, а в 2009 і 2010 роках продовжено 

моніторинг прийнятих регуляторних актів. Сформовано реєстр чинних регуляторних ак-

тів, який налічує 109 регуляторних актів, прийнятих у 2006–2010 роках, а також реєстр 

виробничих і невиробничих приміщень (публікується у газеті «Наш дім +»).

Запровадження і забезпечення функціонування гарячих ліній інформаційно-

консультативного характеру, громадських приймалень, виїздів відповідних фахівців з об-

ласних центрів на місця по території області (м. Миколаїв)
5. На жаль, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

не приділяють значної увага розвитку саме молодіжного підприємництва. Так, Комплек-

сною програмою розвитку малого підприємництва Запорізької області на 2011–2012 

роки передбачено реалізацію 10 проектів для розвитку підприємництва, серед яких тіль-

ки один — «Моя життєтворчість» за участю молоді, створення проектного інкубатора із 

залученням молоді, у тому числі з особливими потребами, до підприємницької діяльнос-

ті (ініціатор/виконавець: Запорізький громадський благодійний фонд єврейський центр 

«Мазаль»).

6. Однією з основних дієвих форм розвитку підприємництва є його фінансова під-

тримка. Фінансове стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності передбачає Комп-

лексна програма розвитку малого підприємництва Запорізької області. Серед її захо-

дів — надання фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва, що 

реалізують свої інвестиційні проекти, на пільгових умовах (у 2011 р. — 200 тис. грн. з 

обласного бюджету); забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва на реаліза-
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цію інвестиційних проектів у Запорізькій області (у 2011 р.  — 200 тис. грн. з обласного 

бюджету); часткова компенсація суб’єктам малого підприємництва витрат на участь у 

виставкових заходах, у тому числі в універсальній виставці «Покровський ярмарок» (у 

2011р. — 267,427 тис. грн. з обласного бюджету).

Регіональна програма розвитку малого підприємництва на 2011–2012 роки у 
Вінницькій області містить узгоджений за ресурсами, виконавцями і терміна-

ми реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, 

соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого 

підприємництва області. 

Так, продовжує діяльність регіональний фонд підтримки підприємництва. З метою ре-

алізації заходів з фінансової підтримки розвитку малого підприємництва у 2009 році з 

обласного бюджету були виділені кошти в сумі 755 тис. гривень, рахунок яких протягом 

2009 року суб’єкти малого та середнього підприємництва за 12 інвестиційними проекта-

ми отримали часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами банків з обласного 

бюджету у сумі 300 тис. гривень. Загальна сума залучених банківських кредитних ресур-

сів складає 7,42 мільйона гривень. Внаслідок запровадження проектів створено 74 до-

даткові робочі місця, збільшено сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

на 2,87 мільйона гривень.

Кошти в сумі 300 тис. гривень направлені на підтримку (кредитування) суб’єктів мало-

го підприємництва у галузі птахівництва на зворотній основі. 

На конкурсній основі підтримано створення двох інформаційно-консультативних цен-

трів за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 35 тис. гривень (5 тис. гривень — спілці 

підприємців Томашпільського району на виконання проекту «Створення інформаційно-

консультативного центру при спілці підприємців Томашпільського району» та 30 тис. гри-

вень — Вінницькій міській громадській організацій «Центр підтримки малого бізнесу» на 

реалізацію проекту «Створення регіонального інформаційно-консультативного Центру з 

питань розвитку підприємництва»).

Протягом 2010 року Вінницькою обласною комунальною установою «Місцевий інно-

ваційний фонд» підтримано один проект суб’єкта підприємницької діяльності на суму 155 

тис. гривень. 

Регіональним відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських 

господарств Вінницької області надано кредитів на зворотній основі 15 фермерським 

господарствам на суму 901,5 тис. гривень.

У Дніпропетровській області на часткове відшкодування відсоткових ставок за кре-

дитами, залученими суб’єктами малого підприємництва, із обласного бюджету виділено 

500 тис. грн. (за результатами роботи конкурсної комісії визначено 6 переможців); за 

програмами мікрокредитування в Україні, які фінансуються Європейським банком ре-

конструкції та розвитку та Німецько-українським фондом, суб’єктам господарювання з 

початку року надано 189 кредитів на суму понад 3,2 млн доларів США.

У м. Тернополі на фінансову підтримку малого підприємництва передбачалося спря-

мувати наступні заходи: забезпечення фінансово-кредитної підтримки малого підприєм-

ництва у місті та укладення угод про співробітництво між комерційними банками та місь-

кою радою для спільної участі у кредитуванні суб’єктів малого підприємництва.

З метою підтримки малого бізнесу за час дії Програми підтримки розвитку малого під-

приємництва з міського бюджету виділено 120 тис. гривень. Однак через призупинення 

механізму кредитування суб’єктів підприємницької діяльності та за відсутності заяв від 

суб’єктів малого бізнесу відшкодування відсотків за кредитами не проводилося.

7. Для позитивної динаміки розвитку підприємницького середовища необхідно актив-

но запроваджувати пільги щодо місцевих податків і зборів для суб’єктів підприємницької 
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діяльності. У деяких регіонах розпочато впровадження цього механізму, але він ще не 

має системного характеру в цілому по Україні. 

У Вінницькі області для новостворених суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних 

осіб, які отримали допомогу по безробіттю, для організації підприємницької діяльності 

встановлено пільгові ставки єдиного податку у семи районах (Гайсинському, Жмерин-

ському, Липовецькому, Мурованокуриловецькому, Теплицькому, Томашпільському, Че-

чельницькому) та містах Жмеринка, Могилів-Подільський, Хмільник. Встановлені пільго-

ві ставки діють протягом 2010 року. 

У розділі 3.2. «Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка» Програми розвитку 

малого підприємництва на 2009–2010 роки Кременецького району Тернопільської об-
ласті передбачено впровадження механізму зниження відсоткової ставки по кредитах, які 

надаються для реалізації інвестиційних проектів. Так, зокрема, визначено завдання спря-

мовувати кредитні ресурси на підтримку малого підприємництва. Виконавцями заходу є 

районні відділення та філії банків, джерела фінансування — кошти комерційних банків. 

Цільове призначення кредитів не вказано. Захід також передбачає надання дотації робо-

тодавцям для створення 120 додаткових робочих місць у 2009 році та 120 робочих місць 

у 2010 році. Виконавець — районний центр зайнятості, джерело фінансування — Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Координатором виконання зазначених заходів та головним відповідальним є управ-

ління економіки райдержадміністрації, а фінансування здійснюється за кошти районного 

бюджету. На жаль, у матеріалах дослідження відсутній аналіз результативності виконан-

ня цих заходів та їх вплив на соціально-економічну ситуацію у районі.

8. Безперечною та визначальною є роль місцевих органів виконавчої влади у реалі-

зації державної галузевої політики на відповідній території. І формування сприятливих 

умов для позитивного розвитку підприємництва, залучення молоді до цього процесу — 

не виняток. Тому природно, що місцеві державні адміністрації повинні бути найбільше 

зацікавлені у застосуванні всіх можливих заходів для забезпечення позитивної дина-

міки розвитку. Але на жаль, оскільки місцеві державні адміністрації є місцевими орга-

нами виконавчої влади загальної юрисдикції, питання максимального залучення ними 

молоді до забезпечення соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-

територіальної одиниці розглядається неналежно та без відповідної уваги.

Це підтверджує, як ми уже наголошували, відсутність фактів розгляду питань розвитку 

молодіжного підприємництва, подолання молодіжного безробіття у регіоні на засіданнях 

колегій місцевих державних адміністрацій. Таке ставлення місцевих органів виконавчої 

влади до означеної проблеми свідчить або про незначний рівень молодіжного безробіття 

у регіоні (такі дані не аналізувалися), або про недбале виконання держслужбовцями своїх 

обов’язків. 

Зауважимо, що держава не надає системної підтримки молодіжному підприємни-
цтву, а також не здійснює його інституційне забезпечення. Як правило, молодіжне підпри-

ємництво розглядається у контексті поліпшення підприємницького середовища регіону. 

Але ж сприяння розвитку та поширенню саме молодіжного підприємництва передбачає 

пільговий підхід, як от у кредитуванні, більш лояльне ставлення до відкриття молодими 

людьми власної справи, тому у цьому контексті підтримка повинна тяжіти до надання 

всебічної інформаційної, юридичної підтримки, поширення набутого досвідченими під-

приємцями досвіду та практики. 

Так, у регіональній програмі розвитку малого підприємництва Чернівецької області на 

2011–2012 рр. визначено окреме завдання: «сприяння розвитку молодіжного підприєм-

ництва та створення нових перспективних робочих місць для місцевої молоді, особливо 

у сільській місцевості». 
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Проте Регіональна програма розвитку малого підприємництва не виділяє молодіжне 

підприємництво в окрему категорію, а тому проаналізувати дієвість програми щодо роз-

витку молодіжного підприємництва просто неможливо. Заходами з виконання зазначе-

ного завдання Регіональної програми є: 

• проведення управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, виконкомами Чернівецької та Новодністровської міських рад ре-

гіонального туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності се-

ред молоді Буковини;

• управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміні-

страцій, виконкоми Чернівецької та Новодністровської міських рад сприяють участі моло-

дих підприємців регіону у Всеукраїнському конкурсі «Молодий підприємець року»;

• запровадження Чернівецьким міським Центром захисту приватних підприємців і 

підприємств малого бізнесу, управлінням освіти та науки облдержадміністрації, управлін-

ням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації бізнес-класу для старшоклас-

ників сільських шкіл за тематикою: «Мислимо, як бізнесмени», «Розвиток молодіжного 

підприємництва на сільських територіях», «Сучасний підхід до вибору професії»;

• здійснення обласним центром зайнятості, Головним управлінням освіти та науки 

облдержадміністрації моніторингу потреб підприємств регіону у кваліфікованих кадрах 

та забезпечення їх підготовки під конкретні замовлення роботодавців;

• забезпечення Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, облас-

ним центром зайнятості підготовки молоді та дорослого населення на базі професійно-

технічних навчальних закладів області з професій, спрямованих на самозайнятість та 

зайнятість підприємницькою діяльністю. 

Як бачимо, в цілому проведення інформаційно-роз’яснювальної, аналітичної роботи 

передбачено програмою, проте вона ніяк не визначає питань формування інституційної 

підтримки молодіжної зайнятості, у тому числі й фінансової.

У програмі соціально-економічного розвитку м. Тернополя на 2010 р. напрями подо-

лання молодіжного безробіття описані у розділах «Розвиток підприємництва», «Молодіж-

на політика», «Ринок праці», а також у Програмі зайнятості населення 

м. Тернополя на 2010–2011 роки як складової програми соціально-економічного роз-

витку. Відповідно органи виконавчої влади, служба зайнятості спільно з підприємства-

ми та організаціями здійснювали регулювання ринку праці за рахунок активної політики 

сприяння зайнятості населення. Для забезпечення потреб роботодавців у кваліфікаційній 

робочій силі та одночасного вирішення проблеми тривалого молодіжного безробіття пе-

редбачалося активізувати роботу з навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації 

цих категорій незайнятого населення за професіями та спеціальностями, що користують-

ся попитом на ринку праці у місті. Передбачалися також створення робочих місць та під-

тримка молодих підприємницьких ініціатив. Фінансування витрат на реалізацію заходів 

програми очікувалося здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств, 

установ та організацій, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страху-

вання України на випадок безробіття, інших фондів.

Згідно з даними Тернопільського міського центру соціальних служб для молоді про-

тягом 2010 року у місті діяла спеціалізована служба «Молодіжна біржа праці», за допо-

могою якої безробітна молодь отримувала інформацію про гарячі вакансії та інші види 

послуг. Так, у звітному періоді надано допомогу у працевлаштуванні 198 особам, постав-

лено на облік Молодіжної біржі праці 60 осіб.

Проте відповідно до програми соціально-економічного розвитку міста на 2010 рік не 

передбачалося здійснювати окремих програм відшкодування, пільг чи заохочень для під-

приємців, які б стимулювали їх забезпечувати молодь першим робочим місцем.
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На Чернігівщині щодо подолання молодіжного безробіття, інформаційного забезпе-

чення та формування інфраструктури для розвитку молодіжного підприємництва можна 

виділити наступні аспекти та завдання:

1) налагодження взаємодії елементів інфраструктури підтримки малого підприємни-

цтва — постійне оновлення реєстру елементів інфраструктури підтримки підприємни-

цтва;

2) підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив — проведення регіонального туру 

Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді;

3) адаптація молоді до сучасних умов підприємницької діяльності — створення при 

вузах навчально-методичних та консалтингових центрів (молодий бізнес);

4) інформаційно-консультаційна допомога суб’єктам підприємницької діяльності — ор-

ганізація роботи багатовекторної гарячої лінії для підприємців області; проведення Днів 

консультаційної юридичної допомоги;

5) реалізація освітніх програм, підвищення інформаційної обізнаності суб’єктів підпри-

ємництва — проведення навчальних семінарів-тренінгів для представників громадських 

об’єднань підприємців;

6) формування бізнес-культури у підприємницькому середовищі області;

7) навчання молоді підприємницькій діяльності, підвищення інформаційної обізнаності 

молодих підприємців — розвиток Молодіжної школи бізнесу з організацією навчально-

го циклу з основ ведення підприємницької діяльності; проведення міських, районних та 

обласних круглих столів, навчальних семінарів «Молодь і підприємництво», «Від ідеї до 

власного бізнесу» та ін. із залученням підприємців області, у тому числі молоді з обмеже-

ними фізичними можливостями.

У Черкаській області проводиться щорічний конкурс молодіжного працевлаштуван-

ня та інноваційних процесів у підприємництві «Кращий роботодавець».

Розроблена та виконується підпрограма «Розвиток молодіжного підприємництва» як 

складова Програми соціально-економічного розвитку області у Львівській області. З 

метою залучення молоді до створення власної бізнесової справи програма передбачає 

низку першочергових заходів, які мають інформаційно-роз’яснювальний характер, — 

проведення Форумів молодих підприємців (молодіжні конкурси бізнес-планів, семінари-

тренінги, засідання «Клубу молодого підприємця»), які повинні привернути увагу до про-

блем молодіжного підприємництва; проведення круглого столу «Розвиток молодіжного 

підприємництва: проблеми та перспективи розвитку».

У м. Севастополі виконується комплексна програма «Молодь Севастополя на 2009–

2013 роки», у якій визначено низку заходів, спрямованих на подолання молодіжного без-

робіття, серед яких проведення ярмарок вакансій і конкурсів молодіжних бізнес-проектів, 

надання методично-організаційної підтримки молоді у відкритті власної справи і забез-

печення діяльності консультативних центрів тощо.

Отже, органи влади вживають лише окремі заходи з вирішення проблем молодіжного 

безробіття та зайнятості. Відсутність системної роботи у цьому напрямі на державному 

рівні, комплексу заходів, які б передбачали не тільки інформаційно-роз’яснювальний ас-

пект, але й включали б економічні важелі стимулювання підприємств, установ та органі-

зацій щодо забезпечення ними першим робочим місцем молоді і безпосередньо молоді 

для відкриття власної справи тощо, призводить до фрагментарності цією роботи на міс-

цевому рівні. 

9. У ході проведеного дослідження та аналізу його матеріалів стало зрозуміло, що 

водночас з відсутністю системності та координованості органів виконавчої усіх територі-

альних рівнів (центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації, територі-

альні органи центрального органу виконавчої влади), органів місцевого самоврядування, 
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зазначеними суб’єктами все-таки проводиться відповідна робота та вживаються заходи з 

мінімізації впливу негативних наслідків молодіжного безробіття на показники соціально-

економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Серед різноманіття форм та методів проведеної роботи у ході дослідження виокрем-

лено такі, що заслуговують уваги держави — центральних органів виконавчої влади, а 

також поширення серед місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-

дування як позитивний та ефективний досвід роботи.

Серед таких ефективних форм роботи є:

• агітаційні бригади, які б висвітлювали потреби ринку праці кожної адміністративно-

територіальної одиниці за участю працівників служб зайнятості та представників підпри-

ємств, установ, організацій, які потребують залучення молоді на роботу (Автономна рес-

публіка Крим);

• інформаційні термінали профорієнтації у школах, вищих навчальних закладах, 

на підприємствах, установах, організаціях тощо (212 у м. Сімферополі, Автономній рес-

публіці Крим);

• досвід Тернопільського державного медичного університету із впровадження 
цілорічної практики студентів-медиків на базі відремонтованих ФАПів області;

• уроки профорієнтації у школах (характерна форма роботи для усіх регіонів, пред-

ставлених у ході дослідження) дозволяють молоді ще під час навчання у школі зробити 

вибір щодо своєї майбутньої професії, врахувавши всіх ризики та переваги щодо май-

бутнього працевлаштування, допомагають уникнути надлишкових професій, яких не по-

требує місцевий ринок праці, що є одним із факторів зростання молодіжного безробіття. 

На таких уроках висвітлюються не тільки пропозиції вищих навчальних закладів регіону, 

але й реальні умови, тенденції подальшого працевлаштування з урахуванням попиту на 

ті чи інші професії;

• перенавчання молоді (характерне для всіх регіонів), оскільки уже зараз спостері-

гається перенасичення ринку праці для деяких професій (юрист, економіст, банківський 

працівник тощо) і можна говорити про катастрофічний дефіцит професій прикладного 

характеру (таких як слюсар, сантехнік, електрик, будівельник тощо);

• кредитування молоді для власної справи. На жаль, ця форма підтримки молодіж-

ного підприємництва не дуже поширена, оскільки, як свідчить аналіз, банки у період по-

ступового виходу з фінансового-економічної кризи 2009–2010 років не зовсім відкриті до 

пільгового кредитування молоді. Саме пільгового, оскільки молодь, яка бажає розпочати 

власну справу, ще не має значного капіталу та матеріальних статків для забезпечення 

відповідної застави, а відсотки, які сьогодні пропонують банківські установи, занадто ви-

сокі для бізнесменів-початківців. Позитивною є тенденція передбачати у програмах під-

тримки молодіжного підприємництва, а відтак у місцевих бюджетах кошти для молодіж-

ного підприємницького кредитування. Зокрема, заслуговує на увагу результат діяльності 

регіонального фонду підтримки підприємництва (Запорізька область, з 1990 року профі-

нансовано понад 140 підприємницьких проектів на загальну суму 6,4 млн гривень). Але 

ця форма підтримки молодіжного підприємництва не реалізована повною мірою, врахо-

вуючи недостатній обсяг фінансових ресурсів у місцевих бюджетах. Ефективність такої 

форми підтримки очевидна — держава та місцеві органи влади можуть бути посередни-

ком між молодою людиною, яка має намір розпочати власну справу, та банківською уста-

новою, що надає кредит. Крім того, держава, місцеві органи влади можуть бути гарантом 

погашення кредиту та зменшити кредитний тягар молодому підприємцю шляхом виплати 

відсотків від суми кредиту (на кшталт системи молодіжного кредитування на будівництво 

власного жита). Для цього необхідно щорічно передбачати відповідні кошти у державно-

му (у формі окремого виду субвенції місцевим бюджетам, бюджетної програми) та місце-
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вих бюджетах (на програми підтримки розвитку молодіжного підприємництва регіону);

• молодіжні школи бізнесу (м. Миколаїв) — теоретична підготовка молоді перед від-

криттям власної справи, веденням бізнесу, написанням бізнес-проектів та їх реалізацією, 

пошуком та залученням інвесторів для власної справ тощо. Зазначена форма сприяння 

також передбачає співпрацю з потужними підприємствами, що дозволяє задовольняти 

їх потребу у профільних фахівцях та, з іншого боку, знижувати рівень молодіжного без-

робіття;

• інформаційні бюлетені «Офіс під ключ», «Підприємство під ключ»
(м. Вінниця), у яких напрацьовано усю методологію, подано зразки усіх необхідних для 

відкриття власної справи документів із посиланням на відповідні норми законодавства;

• функціонування Молодіжного центру праці (м. Тернопіль). Молодіжний центр 

праці щодо підтримки розвитку молодіжного підприємництва проводить такі заходи:

• щоквартально — тренінгові заняття «Вдоскональ свій бізнес» (2010 р. — 73 осіб); 

• інформаційно-просвітницькі семінари для сільської молоді «Основи бізнес-

планування для молоді» (2010 р. — 450 осіб); 

• щорічний обласний конкурс «Молодий підприємець року» та обласний конкурс 

бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, під час яких відбуваються зустрічі 

між підприємцями та молодими людьми; 

• щорічний інформаційно-просвітницький захід «Мій талант — моя робота»;

• телефонні консультації щодо участі у конкурсі бізнес-планів та можливість започат-

кувати власний бізнес;

• надання інформаційно-консультативної допомоги молоді та соціально незахище-

ним групам населення у відкритті власної справи та написанні бізнес-планів.

Результатом діяльності центру є збільшення молодіжної активності у процесі відкрит-

тя молодими підприємцями власної справи. Так, в обласному конкурсі бізнес-планів під-

приємницької діяльності серед молоді у 2008 році взяли участь 40 осіб, у 2009 — 63, у 

2010 — 80.

• широке залучення громадських організацій, використання їх досвіду, можливос-

тей для вирішення проблем молодіжного безробіття (м. Миколаїв). Показовим у цьому 

плані є досвід діяльності громадської організації «Миколаївський підприємницький рух», 

яка забезпечила функціонування телефонної гарячої лінії, яка надає консультативні по-

слуги інформаційного, довідкового, юридичного характеру для молоді, що шукає роботу, 

хоче відкрити власну справу тощо. Серед молодіжних організацій Херсона, які опікуються 

питаннями молодіжного безробіття та підприємництва, діє громадська організація «Хер-

сонський бізнес-інкубатор», Херсонська міська молодіжна громадська організація «Нова 

генерація» http://www.youthspace.org.ua/, Херсонське громадське об’єднання «Наше міс-

то — наш дім», Молодіжний центр регіонального розвитку, Херсонський обласний комі-

тет молодіжних організацій, Центр молодіжних організацій «Тотем» http://totem.kherson.

ua/, Студентське братство Херсонщини, Херсонська міська громадська організація «Від-

критий молодіжний союз», Херсонська міська організація «Молоді освітяни», Асоціація 

захисту прав приватних підприємств, Херсонська обласна молодіжна громадська органі-

зація «Молодіжний Центр регіонального розвитку». 

• регіональні конкурси молодіжних бізнес-проектів (м. Донецьк). Сприяючи роз-

витку молодіжного підприємництва, регіональний фонд підтримки підприємництва бере 

активну участь у проведенні щорічного Регіонального конкурсу студентських бізнес-

проектів «Моя спеціальність — моє покликання»; конкурсу бізнес-проектів серед випус-

кників технікумів, який щорічно проходить у рамках проекту «Акулята бізнесу» на базі 

Донецького індустріально-педагогічного технікуму. З метою працевлаштування молоді 

проводяться відповідні заходи (регіональний тур Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів 
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підприємницької діяльності серед молоді; регіональний тур Всеукраїнського конкурсу 

«Молодий підприємець року»; обласний конкурс «Кращий молодий керівник»; круглий 

стіл «Пошуки і можливості працевлаштування випускників в період економічної кризи»; 

молодіжні ярмарки вакансій; науково-практичні конференції «Проблеми та перспективи 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»).

• робота з формування перспективного кадрового резерву з числа студентів, мо-

лодих спеціалістів, лідерів молодіжного та дитячого громадського руху, створення систе-

ми роботи з ними (Донецька область) — семінар для начальників структурних підрозділів 

у справах сім’ї та молоді міських рад та райдержадміністрацій з питань залучення молоді 

до державної служби; зустрічі робітників управління у справах сім’ї та молоді з молоддю 

міст та районів області з метою реалізації державної молодіжної політики; засідання об-

ласної молодіжної ради.

• залучення інтелектуального та наукового потенціалу студентської молоді до 

потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування — розроб-

ка програмного забезпечення, необхідного для організації діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (м. Чернігів, студенти Чернігівсько-

го державного технологічного університету розробили для Чернігівської обласної ради 

автоматизовану систему «Рада», аналогів якої в Україні немає). 

Проаналізувавши регіональні аспекти впровадження політики сприяння молодіжній 

зайнятості, можна зробити висновок, що комплексна, системна та різноманітна робота 

з молоддю щодо забезпечення її робочими місцями, зниження соціальних проявів мо-

лодіжного безробіття, залучення молоді до підприємницької діяльності здйснюється в 

економічно активних регіонах нашої держави (Автономна республіка Крим, Донецька, 

Запорізька, Дніпропетровська, Львівська області), на відміну від областей з меншим еко-

номічним потенціалом.

За результатами аналізу матеріалів дослідження, проведеного учасниками програми, 
що впроваджується громадською організацією «Молодіжна альтернатива», напрацьова-
но низку пропозицій для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування:

Пропозиції для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування:

Рекомендувати місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самовряду-

вання, при яких створено відповідні громадські ради підприємців:

• запровадити на постійній основі моніторинг діяльності підприємств, установ, орга-

нізацій, суб’єктів підприємницької діяльності, що функціонують на відповідній території, 

з метою відстеження ситуації щодо забезпечення ними молоді першим робочим міс-

цем;

• формувати так званий чорний список підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності, які за підтвердженими фактами відмовляють у працевла-

штуванні молодим спеціалістам, не виплачують їм заробітну плату, свідомо занижують 

оплату їх праці тощо. Здійснення цієї роботи можна доручити на відповідному центру 

зайнятості. Результати роботи в обов’язковому порядку щоквартально  висвітлювати 

у засобах масової інформації, засновниками яких є місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування, інші структури;

• за результатами моніторингу раз на рік розглядати це питання на засіданнях коле-

гій місцевих держадміністрацій, регіональних, місцевих громадських рад підприємців;

• запровадити створення інформаційних сайтів, друкованих видань для молодих 

підприємців, на сторінках яких вести постійні рубрики «Відкриваємо власну справу. 
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Крок за кроком» (яка б поетапно висвітлювала усі дії, необхідні для відкриття влас-

ної справи з методичними роз’ясненнями кожного кроку), «Увага! Податки» (оприлюд-

нення змін у податковому законодавстві, веденні бухгалтерського обліку, фінансовій 

звітності тощо), «Ми це зробили!» (висвітлення кращого позитивного та й негативного 

досвіду ведення підприємницької діяльності);

• забезпечити підтримку чинних об’єктів інфраструктури, які сприяють розвитку ма-

лого підприємництва та створити нові установи, такі як технопарки, бізнес-інкубатори, 

бізнес-центри;

• передбачати у програмах соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць розділи щодо підтримки розвитку молодіжного підприємни-

цтва, молодіжної зайнятості;

• забезпечити створення фондів підтримки підприємництва на місцевому рівні шля-

хом передбачення відповідних коштів (бюджетних програм) під час формування показ-

ників відповідних місцевих бюджетів;

• сприяти встановленню в органах державної реєстрації платіжних терміналів, які 

дозволять здійснювати оплату та внесення реєстраційного збору на місці;

• забезпечити вільний доступ підприємців, громадських організацій до інформації 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо питань впроваджен-

ня регуляторної політики та покращення бізнес-середовища у регіоні, організувати ін-

формаційний куточок підприємця;

• забезпечити оперативне оновлення тих сайтів з підтримки розвитку підприємни-

цтва, що вже існують, та нових електронних ресурсів з кадровими пропозиціями для 

молоді, інформацією про ситуацію на ринку праці тощо (скажімо, на сайті Регіонально-

го фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області інформація останній раз 

оновлювалася у 2009 році); 

• запровадити щорічне анкетування серед основних ефективних (бюджетоформую-

чих) підприємств, установ, організацій анкетування з метою виявлення потреб (попиту) 

у потрібних професіях, а також коригування професійного або кількісного замовлення 

на ці професії у вищих навчальних закладах регіону.

• проводити обстеження секторальної ефективності (шляхом застосування показ-

ників обсягів виробництва продукції; товарообігу; залучення інвестицій у розвиток; об-

сяг коштів, сплачених до відповідного бюджету тощо) функціонування підприємницько-

го середовища регіону з метою коригування показників та форм підтримки, залучення 

молоді до підприємницької діяльності у найбільш ефективних галузях;

• провести об’єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки підприєм-

ництва, що функціонують на території відповідної адміністративно-територіальної оди-

ниці, та створити оптимальні механізми ефективного цільового використання фінансо-

вих та інвестиційних ресурсів, залучення іноземних кредитів та інвестицій (наприклад, 

укладання угод про співробітництво між комерційними банками та органами місцевого 

самоврядування для спільної участі у кредитуванні суб’єктів малого підприємництва);

• запровадити стипендії від відповідних органів влади студентам, які навчаються у 

вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації та професійно-технічних закладах, 

за досягнення значних успіхів в економічному, соціально-громадському, культурному 

розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці; 

• формувати бази даних банківських та небанківських фінансово-кредитних уста-

нов та перелік їх послуг у сфері мікрокредитування, а також розміщувати дану інфор-

мацію на сайтах місцевих органів влади.
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Для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
 1. Зобов’язати вищі навчальні заклади держави:

• запровадити інформаційну сторінку із рейтинговим показником успішності 

студентів-випускників на офіційних сайтах вузів, який стане можливим критерієм від-

бору для забезпечення першим робочим місцем з боку потенційних роботодавців;

• налагодити співпрацю вузів із центрами зайнятості з метою підвищення поінфор-

мованості студентів щодо ситуації на ринку праці (інформаційні стенди, термінали, веб-

сторінки тощо);

• забезпечити систематичне оновлення інформації на офіційних сайтах навчальних 

закладів;

• забезпечити безумовне виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 27 

серпня 2010 р. № 1726 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих на-

вчальних закладів», зокрема, у частині запровадження функціонування консультативних 

центрів з питань працевлаштування (один день на тиждень працівник центру зайнятості, 

представники інших служб для молоді, представники потенційних роботодавців регіону на-

дають студентам, випускникам консультації з питань їх подальшого працевлаштування);

• максимально сприяти синхронізації навчального процесу старшокурсників з мож-

ливістю їх працевлаштування (за умови обов’язкового працевлаштування після закін-

чення навчання);

• забезпечити студентів платної форми навчання рівним доступом до підрозділів 

сприяння працевлаштуванню, створених у вищих навчальних закладах, надавати їм 

допомогу у пошуку роботи та працевлаштуванні, оскільки облік щодо працевлаштуван-

ня таких студентів не ведеться;

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту:

• ініціювати актуалізацію постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 1996 

р. № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 

підготовка яких здійснювалася за державним замовленням», оскільки згідно із зазна-

ченим Порядком кожен випускник державної форми навчання повинен відпрацювати 

на установі, у яку він направлений, не менше трьох років. Проте ця норма не може 

виконуватися з огляду на наступне: а) на сьогодні немає достатньої кількість робочих 

місць у державних установах, щоб повною мірою забезпечити щорічне 100-відсоткове 

працевлаштування усім випускникам; б) не всі випускники бажають працювати за фа-

хом на державному підприємстві, а то й за своєю спеціальністю;

• опрацювати питання внесення змін до Податкового кодексу, інших законодавчих 

актів у частині законодавчого закріплення пільгового оподаткування підприємств, уста-

нов та організацій різних форм власності, якщо вони запроваджують партнерські від-

носини із вузами у частині забезпечення випускників першим робочим місцем; 

• провести всеукраїнську науково-практичну конференцію з висвітлення проблем 

молодіжної зайнятості та ролі у цьому процесі вищих навчальних закладів (обмін до-

свідом), зокрема з розглядом питання про стан виконання розпорядження Кабінету мі-

ністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1726 «Про підвищення рівня працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів»;

• опрацювати можливість розробки комплексної державної програми сприяння мо-

лодіжному працевлаштування та подолання молодіжного безробіття;

• розглянути можливість створення при міністерстві на центральному рівні, а також 

при відповідних структурних підрозділах місцевих держадміністрацій за участю центрів 

зайнятості інформаційного ресурсного центру з банком даних про роботодавців, наяв-

ність вільних робочих місць для безробітної молоді;
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• запровадити видання спеціалізованих довідників з питань молодіжного підприєм-

ництва;

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту на центральному рівні, місцевим 

держадміністраціям — на територіальних рівнях у співробітництві з вищими навчаль-

ними закладами необхідно запровадити систематичне бронювання робочих місць для 

майбутніх випускників

Для Кабінету міністрів України:
1. Опрацювати питання унормування (розробки проекту постанови уряду):

• уніфікації регламентів (інформаційних карток) «Про порядок отримання дозволу» 

всіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що видають відпо-

відні дозволи на території області, району (Дніпропетровська область);

• уніфікації та запровадження єдиних стандартів надання адміністративних послуг 

у різних галузях (м. Миколаїв);

• надання банківськими установами під державні гарантії пільгових (під незначні 

відсотки, без застави та збільшивши строк повернення кредиту) кредитів для молоді 

для відкриття власної справи — «Молодіжний банк як ефективний механізм розвитку 

молодіжних ініціатив»;

• спрощення процедури отримання банківського кредиту, зменшення строків при-

йняття рішень про надання кредитів для відкриття власної справи;

2. Доручити Державному комітету телебачення і радіомовлення запровадити у за-

собах масової інформації (центральних та регіональних) цикл теле- та радіопередач, 

друкованих матеріалів, що висвітлюють проблеми молодіжного підприємництва.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПОДОЛАННЯ 

МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ*

ВСТУП. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ.

Теза 1. Молодь – це потужний людський ресурс. Підтримка молодих людей, їхнє 
залучення до творчої, активної участі в житті суспільства - це інвестиції в розвиток 
стратегічних ресурсів держави. Підтримка розвитку малого підприємництва, і безпо-

середньо малого бізнесу серед молоді, в умовах економічної кризи – вкрай важливий 

напрямок державної політики. Вивільнення працівників, зростання безробіття, інфля-
ційні процеси є викликом системі державного управління. За таких умов мале під-
приємництво зосереджується саме на створенні робочих місць та стимулюванні 
самостійної економічної діяльності. Держава ж має залучати до самостійної підпри-

ємницької діяльності вільну робочу силу. Це можливо, в законодавчому плані, - шля-

хом законодавчого закріплення понять «молодий підприємець», «молодіжне підприєм-

ництво»; в економічному плані, - шляхом лібералізації ведення господарської діяльності 

– зменшення кількості обов’язкових процедур податкового та бухгалтерського обліку та 

спрощення правил перевірок умов ліцензування, сертифікації та інших норм технічного 

регулювання; в освітньому – шляхом подолання віддаленості системи освіти від умов 

бізнесу в країні, організації профорієнтаційної роботи на рівні навчальних закладів різ-

ного рівня, регулювання і планування державного замовлення, прогнозуванні потреби 

фахівців тощо. Ми пропонуємо включити до Доктрини положення про законодавче ви-

значення термінів «молодий підприємець» та «молодіжне підприємство» з метою більш 

чіткого закріплення рамок для «клієнтів» державних програм підтримки підприємництва 

в молодіжному середовищі. Наприклад, визначення для терміну «молодий підприємець» 

має бути наступним – це людина віком від 18 до 35 років, яка має підприємницький стаж 

не більше 5-ти років.

Теза 2. Проведення Україною курсу реформ буде ефективним та успішним лише 
за активної участі молоді у цьому процесі, тому проголошення найважливіших пріо-

ритетів розвитку молодіжної політики є стратегічним завданням держави. Успішна реа-

лізація проголошених пріоритетів приведе до якісних змін у суспільстві, модернізації всіх 

сфер суспільного життя. У цьому процесі велику роль повинна відіграти сама молодь, 

адже основною умовою розвитку, адже включення молоді у процеси прийняття рішень є 

основною умовою розвитку потенціалу держави.

Нова модель системи управління молодіжною сферою має бути відкритою і демо-

кратичною, в якій передбачається забезпечення державного управління з урахуванням 

громадської думки на центральному та регіональному рівнях. Соціальне партнерство є 

обов’язковою умовою ефективного управління та розв’язання нагальних проблем моло-

ді.

Ключовим у цьому процесі повинен спати розвиток молодіжного підприємництва. 

Держава та суспільство мають забезпечити випереджальний та інноваційний розвиток 

молодіжного підприємництва, рівні можливості для розкриття творчого, професійного, 

*У 2010 році Молодіжна Альтернатива провела 15 фокус-групових досліджень та 5 круглих столів у 5 містах 
України -  Львів, Чернігів, Крим (Севастополь, Сімферополь), Харків з обговорення питань подолання молодіжного 
безробіття та сприяння розвитку молодіжного підприємництва в Україні. В результаті було розроблено  Концепцію 
програми сприяння розвитку молодіжного підприємництва та подолання молодіжного безробіття
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інтелектуального потенціалу молоді, набуття молоддю професійного досвіду, конкурент-

ноздатність на ринку праці, якісну освіту. 

Проте, упродовж усіх років незалежності держави влада лише декларувала своє парт-

нерство з бізнесом, а насправді не зробила жодного рішучого, конкретного, серйозного 

кроку, який би суттєво поліпшив умови ведення бізнесу в Україні. Інституції та програми 

підтримки підприємництва, які є в Україні, скеровані, головним чином, на вирішення дру-

горядних, а не ключових проблем розвитку бізнесу. Вони, швидше, створюють видимість 

співпраці між бізнесом і владою і часто насправді просто відволікають від вирішення го-

ловних проблем. 

Теза 3. Як відомо, світова економічна криза призвела до збільшення рівня безробіття 

у світи в цілому і в Україні у тому числі.  І якщо дивитися на соціальні верстви насе-
лення то рівень безробіття молоді є найвищим серед усього населення, зокрема, у 

містах та міських поселеннях рівень безробіття молоді вищий ніж у сільській місцевості. 

Крім того молоді люди стикаються із проблемами так званого першого працевлаштуван-

ня, оскільки не мають практики роботи. Зокрема, щодо причин виникнення молодіжного 

безробіття в Україні можна виділити наступні:

- Небажання підприємців-роботодавців брати «некваліфіковану молодь» (без досвіду 

роботи) на роботу. Особливо це стосується молодих дівчат/жінок, тому, що існує висока 

ймовірність декретних відпусток для такої категорії молодих людей, що може накласти 

для підприємців додаткові соціальні видатки.

- Відсутність стимулів для підприємців брати на роботу молодь. Коли підприємець 

бере молодого працівника він стикається з такими ризиками: низька кваліфікація, чи від-

сутність практики молодого працівника можуть пошкодити основні засоби виробництва 

чи призвести до інших фінансових збитків, а додаткове навчання молодих працівників 

тягне за собою додаткові витрати підприємця.

- Катастрофічний розрив між програмами навчання у вузах і потребами підприєм-

ців. Спеціальності, які готують більшість навчальних закладів чи курсів не відповідають 

потребам роботодавців: наприклад, масово навчальні заклади готують юристів, ме-

неджерів і бухгалтерів, натомість роботодавцям потрібні будівельники, електро-газо-

зварювальники, офіціанти, бармени інші робочі професії.

- Низькі офіційні зарплати для молодих працівників в наявних робочих вакансіях, як 

результат - молоді безробітні не бажають працювати по наявних в Центрах зайнятості 

вакансіях.

- Низький рівень кваліфікації, що отримують студенти закінчуючи свої вузи. Також 

слід відзначити розвинуту корупцію серед викладачів підчас проміжних контролів успіш-

ності студентів (заліки і екзамени).

- Не сприяє молодіжному підприємництву і спроби переходу вищої освіти  на булон-

ську систему. Зокрема, студенти, які працюють і навчаються досить часто вимушені про-

пускати заняття, а це суттєво впливає на успішність студента.

- Корупція при влаштуванні на «престижні» вакансії на сьогодні займає чільне місце 

як у державних органах (особливо в правоохоронних – суди, міліція, прокуратура, вико-

навча служба, держслужба, податкова, митниця  тощо) так і на великих підприємствах.

Отже, проблема з молодіжним підприємництвом в нашій країні системна. Для під-

тримки підприємництва потрібно провести реформи у сфері оподаткування, системі осві-

ти, взагалі державному підході до цієї проблеми.

Теза 4. Метою підтримки молодіжного підприємництва повинно стати створення 
сприятливих умов для його розвитку, зменшення рівня безробіття серед молоді 
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шляхом залучення її до підприємницької діяльності.
Основними завданнями розвитку молодіжного підприємництва є:

- Сприяння розвитку підприємницького сектору як невід’ємної частини економіки.

- Адаптація молоді до умов ринкової економіки.

- Створення умов для активізації молодіжного підприємництва.

- Запровадження ефективних механізмів співробітництва органів державної влади і 

громадських об’єднань молодих підприємців для розв’язання соціально-економічних про-

блем. Громадські організації, зокрема профільні, повинні займатися притаманною саме 

їм справою – адвокацією питань молодіжного підприємництва.

- Удосконалення інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва, елементи 

якої надають інформаційно-консультаційну та методичну допомогу у створенні та функ-

ціонуванні суб’єктів підприємництва.

- Вироблення як фіскальних так і не фіскальних стимуляторів для бізнесу, аби від-

бувалося реальне працевлаштування з виплатою заробітних плат та відрахуванням у всі 

державні фонди, щоб замість грошей у конверті молодь з початку своєї професійної ді-

яльності мала соціальні гарантії, запис про термін та досвід роботи у трудовій книзі тощо.

- Розширення можливостей молоді для отримання кредитів та інвестицій на прова-

дження підприємницької діяльності.

- Зменшення соціально-психологічної напруженості серед молоді.

- Здійснення фінансово-кредитної підтримки бізнес-ініціатив молоді.

- Стимулювання бізнесу з боку держави до розвитку діяльності у галузі працевла-

штування та молодіжного працевлаштування зокрема.

- Розвиток інституту волонтерства.  інститут волонтерства може і повинен надавати 

молодим людям можливість отримувати перший організаційний досвід, досвід і мотив 

особистісного зростання тощо, таким чином держава має створити умови аби молодь, 

що проходить волонтерську службу, системно здійснює волонтерську діяльність, отриму-

вала певні соціальні пільги.

- Пропагування активної участі молоді у діяльності молодіжних організацій, як запо-

рука розвитку лідерських та підприємницьких якостей.

Теза 5. Підтримка регіональних та місцевих громадських ініціатив молоді пови-
нна стати пріоритетним напрямом діяльності центральних та місцевих органів вла-
ди. 

Поява такого документу, як Концепція розвитку молодіжного підприємництва та бо-

ротьби з молодіжним безробіттям  є відповіддю на потреби сьогодення у реформуванні 

молодіжної політики. Інноваційний характер доктрини покликаний забезпечити послідов-

ну розробку концепцій, стратегій, політичних рекомендацій, програм дій Уряду, місцевих 

органів влади та суспільства, спрямованих на реалізацію її положень. Державна політика 

розвитку малого підприємництва має стати поштовхом до децентралізації та деконцен-

трації влади, зміщенням акцентів із національного рівня на рівень місцевого самовряду-

вання й місцевої влади.

Щодо можливостей та обов’язків органів місцевого самоврядування можна виділити 

наступне:

- Необхідно на законодавчому рівні внести зміни, які б дозволили зменшити адміні-

стрування на місцевому рівні, реально полегшили реєстрацію підприємств та підприємців, 

зменшили кількість узгоджень, довідок та реєстрів, за які молодий бізнесмен-початківець 

має обов’язково сплачувати, при цьому не отримуючи нічого окрім чергового папірця.

- Органи місцевого самоврядування повинні розробляти місцеві конкурсні заходи 

спрямовані на пошук та підтримку молодих бізнесменів, при цьому важливо аби молоді 



55 

Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання

бізнесмени мали змогу не лише представити свої бізнес плани, посісти призові місця 

конкурсу, але й отримати фінансово-кредитну підтримку на їх реалізацію. У регіонально-

му та місцевих бюджетах повинен закладатися окремий рядок на такі конкурси.

- Органи місцевого самоврядування повинні закладати у бюджети розвитку кошти на 

підтримку бізнес-проектів молодих підприємців, що виділятимуться на засадах прозорих 

конкурсів 

- З метою реальної підтримки ініціатив молодіжних організацій, що сприятимуть роз-

витку лідерських якостей молоді, органи місцевого самоврядування повинні розширити 

рамки та в повному обсязі використовувати механізми соціального замовлення

Теза 6. Концепція – узагальнює думки цільових груп щодо подолання безробіття 
серед молоді та розвитку молодіжного підприємництва; не є альтернативою дер-
жавних програм, а деталізує та конкретизує деякі їх норми та положення щодо 
розвитку молодіжного підприємництва
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2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 
МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БОРОТЬБИ 

З МОЛОДІЖНИМ БЕЗРОБІТТЯМ

2.1. Актуальні для  молоді економічні проблеми, що виникли у результаті економічної 
кризи

А) Незважаючи на декларації, на практиці вирішення проблем трудової зайнятості 

молоді не належить до пріоритетних завдань органів влади: центри зайнятості працюють 

тільки з особами, які зареєстровані як безробітні, міністерство цікавить переважно Євро-

2012, відділи у справах сім’ї та молоді мало чисельні, заходи не фінансуються

Б) Дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Однією із головних причин 

такого дисбалансу є відсутність державного прогнозування потреб економіки у молодих 

спеціалістах

В) Проблеми, пов’язані з профорієнтаційною роботою на рівні навчальних закладів 

різного рівня, підготовкою студентів до праці 

- Низький рівень знань, практичних навичок у випускників вишів. Як наслідок, мо-

лодь не цікава підприємцю, і не хоче адаптуватись до потреб працедавця. 

- Віддаленість системи освіти від умов бізнесу в країні: немає можливості студентами 

отримати практику на підприємствах. 

- Непоінформованість про різні аспекти підприємницької діяльності.

- Завищений рівень самооцінки у молоді, випускників вишів: молодь не адаптована 

до сучасних реалій. 

- Проблема якісної освіти, і як наслідок, якісних фахівців навіть. 

- Проблема виховання з дитинства у родині, відношення до праці; висока залежність 

школярів від батьківського рішення, де навчатись. 

- Неможливість суміщати навчання на стаціонарі, і працювати, відсутність гарантій 

оплати короткотермінової роботи для студентів. 

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

дження виробничої практики.

Г) Проблеми, безпосередньо пов’язані з працевлаштуванням 

- Складність зареєструватися на біржі.

- Проблема відсутності  вакансій. 

- Використання випробовувального терміну при працевлаштуванні для експлуатації 

молоді.

- Замкнуте коло, в яке потрапляють молоді фахівці-випускники: на роботу не беруть, 

оскільки немає досвіду, а досвіду не може бути, оскільки їх ніхто не бере на роботу.

- Дискримінація за віком. 

- У молоді немає цінності трудової книжки, важлива тільки висока оплата праці.

- Неготовність самих наших підприємств за технічними та іншими умовами праці до 

вимог молоді (застарілі технології, обладнання, умови праці). 

- Проблема обману на ринку праці: появляються вакансії, беруть на них молодь, але 

за місяць звільняють, майже не оплатив працю. 

- Проблема негативного іміджу молоді у працедавця, і нічого не робиться для того, 

щоб змінювати відношення до молоді. 

- Пасивність студентів, особливо комерційних вишів через недостатнє  інформування 

щодо програм та проектів, які реалізуються в місті.

Д) Проблеми державних установ 

- Центри соціальних служб для молоді можуть тільки консультувати молодь, а реаль-
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но допомагати не можуть, як і Міністерство у справах сім’ї, молоді і гендерної політики 

через скорочення фінансування окремих напрямків роботи - місцеві бюджети на сьогодні 

не можуть підтримувати окремі місцеві програми. 

- Проблема неузгодженості дій між різними уповноваженими державними органами 

- проблеми координації зусиль між різними відомствами. 

- Проблеми дітей сиріт та молоді, яка повертається з місць позбавлення волі - це і 

проблема квот для окремих верств населення, і реєстрації  в центрах зайнятості.

2.2. Що гальмує розвиток молодіжного підприємництва
- Правова неврегульованість (відсутність законодавчо закріплених понять «молодий 

підприємець», «молодіжне підприємництво».

- Відсутність фінансових ресурсів, нестабільна політична та економічна ситуація в 

країні. Проблема стартового капіталу для початку ведення бізнесу. Проблема відсутності 

молодіжного кредитування

- Скорочення державних програм в 2009 році. Основні кошти зараз в умовах кризи 

йдуть на покриття допомоги з безробіття, немає можливості фінансувати окремі програ-

ми. На сьогодні держава відокремилась від проблем молодіжного підприємництва.

- Молоді не вистачає консультування з боку держави та вузів з питань підприємни-

цтва. 

- Низький рівень професійної підготовки підприємців, недосконалість освітньої сис-

теми у сфері бізнесу.

- Невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу. Страх перед подат-

ківцями.

- Крадіжка бізнес-ідей: людина прийшла на фірму, щоб поділитися своїми думками 

відносно перевезення та продажу води, а їй сказали, що вони таким не займаються. А 

самі через деякий час реалізували цю ідею.

- Незахищеність, незаконні дії проти молодого спеціаліста на робочому місці.

- Культивування в суспільстві і зокрема в ЗМІ образу «прожигателей жизни».

- Рейдерство в бізнес-середовищі.

2.3. Основними напрямками політики держави щодо розвитку молодіжного підприєм-
ництва та подолання  молодіжного безробіття повинні стати:

- Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності.

- Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва се-

ред молоді.

- Сприяння формуванню й розвитку малого підприємництва серед молоді, станов-

лення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в еко-

номіці та забезпечення сталого позитивного розвитку суспільства

- Формування умов для забезпечення зайнятості молодого населення України, запо-

бігання безробіттю, створення нових робочих місць.

- Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримку суб’єктів малого підприємництва се-

ред молоді.

- Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності.

- Встановлення системи пільг для суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 

пом’якшення податкової політики.

- Впровадження державного прогнозування потреб економіки у молодих спеціаліс-

тах.

- Впровадження профорієнтаційної роботи на рівні навчальних закладів різного рівня

- Ліквідація професійної дискримінації за віком. 
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- Подолання проблеми негативного іміджу молоді у працедавця.

2.4. Вдалі приклади діяльності місцевої влади і громади\бізнесу у вирішенні проблем 
у сфері молодіжного підприємництва та безробіття серед молоді

Крим:
Ініціативи влади
- Затвердження окремих навчальних програм на базі регіональних центрів зайнятос-

ті. 

- Робота Республіканського хозрозрахункового молодіжного центру зайнятості при 

Міністерстві сім’ї, молоді і гендерної політики (існував до 2005 р.), його завдання: пошук 

інформації про робочі вакансії, консультування, працевлаштування.;

- Спільна ініціатива громадської організації Спілка сприяння розвиткові сільського 

зеленого туризму в Криму з Республіканським центром зайнятості по проведенню про-

форієнтаційних уроків «Живи й працюй в сільському Криму» в шести районах Криму.

- Відкриття Республіканським центром зайнятості інформаційних терміналів в шко-

лах, поки що тільки в Сімферополі, та декількох районах.

Ініціативи бізнес асоціацій\громадських організацій
- Великі корпорації допомагають молоді навчанням, тренінгами, практикою: Євроме-

режа, Київстар, МакДональдс, завод «Фіолент».

- Ініціативи громадських організацій: короткотермінові курси з проблем пошуку робо-

ти. Досвід стажувань в рамках програм «Молодіжної альтернативи».

- Торгово-промислова палата (ТПП) співпрацює з центрами зайнятості – курси для 

безробітних (підготовка бізнес-планів, відкриття своєї справи). Окремий напрямок співп-

раці ТПП – курси для жінок безробітних та для молоді; Окремий напрямок роботи ТПП зі 

студентами, організація практик, також проведення міжнародних заходів (2009 рік. – між-

народний симпозіум  «Трансфер технологій - від науки до бізнесу», перенесення досвіду 

різних країн),  франчайзинг як напрямок роботи – курси для безробітних.

- Робота у сфері народних ремесел: курси, майстри, окремі ініціативи з відновлення 

традиційних ремесел (наприклад, цех золотошвей (гаптарок) в Бахчисараї), але не має 

підтримки державних структур.

- Локальні ініціативи, коли окремі вчителі, майстри з виготовлення традиційних ви-

робів навчають дітей у школі.

- Компанія «Правовий альянс» - щорічний стипендіальний конкурс з 2004 р., відбір 

серед студентів, випускників, яких працевлаштовують, фірма також проводить безко-

штовні тренінги з юридичних питань (http://konkurs.legalalliance.com.ua/).

- Досвід співпраці Спілки сприяння розвиткові сільського зеленого туризму в Криму 

з Бахчисарайським центром зайнятості: підготовка групи килимоткаль  (центр зайнятості 

оплачував роботу майстра, купував матеріали).

- Семінари громадських організацій з міністерством економіки з проблем активізації 

розвитку підприємництва в Красногвардійському районі.

- Робота бізнес-інкубаторів.

- Інновації в школах та вузах: Ялта – будівельне  ПТУ (працюють за новими програ-

мами, нова методика підготовки фахівці, нові класифікації – напрямок енергозбережен-

ня – про це не знають в державних структурах – цей вуз може бути базовим для прове-

дення семінарів-тренінгів для власників міні готелів).

- Тренінги молодіжних ГО для молодих фермерів (Асоціація фермерів, Асоціація сіль-

ської молоді Криму).



59 

Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання

Донецьк
Ініціативи влади
- При облдержадміністрації студенти старших курсів проходять навчання та практи-

ку. За результатами складених тестів деякі із них залишаються працювати в органах 

місцевого самоврядування, деякі в органах державної влади, деяких заносять до списку 

кадрового резерву держслужбовців.

- Органи місцевого самоврядування виступили з пропозицією закріплення 

професійно-технічного училища за підприємством але відсутній механізм такої співпраці.

Ініціативи бізнес асоціацій\громадських організацій
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського уклав договори із підприємствами. Студенти, починаючи з 3-го курсу пра-

цюють на даних підприємствах та навчаються у виші.

- Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької міської ради 

виступило з ініціативою та приймає на стажування соціально-незахищену молодь (сиро-

ти, з багатодітних сімей), кращих залишають працювати в управлінні.

- Комунальне підприємство «Молодіжний центр праці» Донецької облдержадміні-

страції спільно з Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Ми-

хайла Туган-Барановського на початку 2010 року планують проведення «Всеукраїнсько-

го інвестиційного самміту»(налагодження контакту студентів з інвесторами).

- Відродження акції «трудові загони»(в 2010 році прийняло участь близько 2000 мо-

лоді).

Харків
Ініціативи влади
- Створення молодіжного центру праці у складі Харківського обласного центру моло-

ді .

- Організація діяльності молодіжних трудових загонів.

- Проведення ярмарок вакансій для молоді.

- Проведення конкурсів бізнес-планів для молоді, молодих підприємців тощо. 

- Проект ранньої профорієнтації в Харківській області. 

Ініціативи бізнес асоціацій\громадських організацій
- Конкурс бізнес-ідей Спілки молодих підприємців Харківщини.

- Організація навчальних семінарів для молодих підприємців та безробітних членами 

громадських організацій.

- Громадські центри зайнятості при вищих навчальних закладах Харкова (на жаль 

зараз не працюють).

- Виставки ВНЗ для майбутніх абітурієнтів.

2.5.  Які можуть бути перешкоди щодо прийняття цієї концепції та впровадження на 
регіональному рівні? 

- Відсутність стратегії розвитку регіону в цілому (мікрорегіонів) і локальних про-

грам, які б враховували б специфіку кожного регіону, потреби ринку праці (на сьогодні 

кожний студент не знає потреби свого регіону у фахівцях його/її спеціальності). У ви-

падку, коли є такий план, місцевий підприємець зможе готувати фахівців, місцева мо-

лодь буде бачити перспективи залишитися в своєму регіоні.

- Непоінформованість населення щодо ситуації на ринку праці.

- Відсутність механізмів взаємодії державних органів, громадських організацій і на-
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селення. Потрібно налагоджувати співпрацю, хоча б на рівні обміну інформації;

- Низька активність громадськості, відсутність громадських рад при органах влади, 

які відповідають за питання молодіжного працевлаштування, низька активність моло-

діжних організацій, асоціацій студентів.

- Відсутність державного фінансування.

- Відсутність реальної можливості получити практичні знання  студентами (якісної 

практики, стажування).

- Відсутність політичної волі щодо вирішення питань молодіжного безробіття на міс-

цевому рівні.
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3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОКТРИНИ

3.1. Яким може бути план дій визначених цільових груп щодо забезпечення зайня-
тості молоді та розвитку молодіжного підприємництва

Пропозиції та ініціативи, спрямовані на вирішення проблем профорієнтації, навчан-
ня та перекваліфікації:

- Реформування системи освіти і вищої, і середньої: приведення системи освіти до 

європейських, американських стандартів орієнтації на спеціальність. 

- Інформування студентів про існуючі програми навчання за кордоном, хоча тоді 

треба долати проблему відтоку кращих фахівців з України.

- Підвищення професіональної освіти самих викладачів вузів, поширення викорис-

тання інноваційних методів викладання.

- Підвищення престижу робітничих спеціальностей.

- Проведення курсів для випускників за окремими напрямками, актуальними для 

регіону.

- Розміщувати на сайті навчального закладу таблицю з балами студента.

- Перенесення або поширення досвіду довготермінової практики для студентів 

впродовж може двох років (хоча б півроку) (4-5 курси), тоді підприємець буде зацікав-

лений виховати фахівця, вкласти в нього кошти, і утримати на своєму підприємстві.

- Поширення досвіду окремих компаній - ініціювання щорічних конкурсів, відбору 

студентів, випускників з подальшим працевлаштуванням.  

- Поширення досвіду міжвузівських угод на проходження практики

- В рамках шкільної освіти удосконалити професійну орієнтацію шляхом об’єднання 

зусиль всіх зацікавлених сторін (батьків, школи, місцевої влади), поширення зарубіж-

ного досвіду тижневих тестових візитів-стажувань старшокласників у різних закладах.

-  Налагодити взаємодію вищих учбових закладів із службами зайнятості щодо ін-

формування студентів щодо ситуації на ринку праці, встановити обов’язкові «стенди 

зайнятості» у вузах.

- Забезпечити більш широке залучення громадськості до контролю за виконанням 

інформаційної роботи служб зайнятості 

- На законодавчому рівні закріпити право вузів створювати свої бізнес-інкубатори (в 

структурі вузів), які ведуть інноваційну діяльність, забезпечуючи зв’язок теорії і практики, 

які були б звільнені від податків, або мали пільги; забезпечення реклами таких виробництв. 

- Сприяти розробці мотиваційних програм для «пасивної» молоді.

- Поширення досвіду шкільної профорієнтації: старшокласники, які вивчили основи 

будь-якої професії їздять по іншим школам і розказують про ці професії (разом з цен-

трами зайнятості) 

- Створення при університетських підприємств (наприклад, університет гостиннос-

ті, ресторан, де студенти надають послуги і заробляють).

- Реформування освітньої політики на селі, щоб діти були зацікавлені залишатися,   

досвід інших країн у відновленні пришкільних участків у сільській місцевості;

- Розвиток волонтерства серед молоді

Ініціативи, спрямовані безпосередньо на роботу з безробітною молоддю:
- Лобіювання ініціативи про те, що всі регіональні програми розвитку будь-якого 

рівня повинні включати пункти щодо підтримки молоді.

- Сприяти створенню в кожному регіоні нових робочих місць відповідно до специфі-

ки економічного розвитку регіону (туризм, сільське господарство та інше)

- Запровадження ефективного середньострокового прогнозування ринку праці.
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- Відповідно результатам прогнозування – впровадження державного регулювання 

спеціальностей та професій з метою корегування державного замовлення та профорі-

єнтаційних заходів.

- Впровадження стажування для студентів на діючих підприємствах та організаціях 

з метою забезпечення досвіду для майбутніх молодих спеціалістів.

- Поширення вторинної зайнятості для молоді.

- Розвиток кластерних ініціатив підприємницької діяльності.

- Сприяння поширенню соціальної відповідальності великого бізнесу щодо підтрим-

ки молоді.

- Сприяння створенню позитивному іміджу молодого підприємця.

- Сприяння легалізації трудових відносин, формуванню чітких привілеїв для молоді, 

закріплених в контрактах. Сприяння зміні відношення молоді (зміна громадської думки 

у суспільстві) до обов’язковості легалізації трудових відносин. Наприклад, через попу-

ляризацію програм пенсійного страхування.

- Обов’язкова оцінка громадськістю ефективності діючих державних і регіональних 

програм забезпечення молоді роботою, вирішення проблем молодіжного безробіття. 

Рекомендувати включення в будь-які державні програми наступного пункту: «Як реалі-

зація цієї програми відобразиться на молодіжній зайнятості»

- Розвиток системи фінансування для молоді для початку ведення справи (кредити 

та інші форми).

- Розвиток програм іпотечного кредитування – житло для молоді – квартира як кре-

дитний ресурс для самостійного життя, стимул, що почати активно працювати.

- Залучення інвестицій у створення навчально-виробничого комбінату для молоді.

- Стимулювання підприємців приймати молодь на роботу, давати проявити себе 

молоді, не звільняти – податкові пільги для тих приймає молодих фахівців (практика 

інших країн).

- Сприяння підвищенню іміджу бізнесменів, які допомагають молоді (якщо бізнес-

мен в інших країнах допомагає молоді, про нього знають, друкують в журналах).

- Введення квот для молоді на підприємствах та надання гарантій з боку держави.

- Створення регіональних комунальних установ щодо підтримки молодіжного під-

приємництва.

- Переорієнтація програм центрів зайнятості на конкретне фінансування молодіж-

них бізнес проектів за результатами розгляду бізнес-планів.

- Розвиток системи консультування для молодих фахівців – телефони довіри, акти-

візація байтів з юридичними питаннями та інші форми, наприклад, створення молодіж-

ного каналу в ЗМІ.

- Ведення чорного списку підприємств, які не оплачують працю молоді, безпідстав-

но звільняють – це могли б робити громадські організації.

- Розвиток сектору громадських організацій – це теж можливість для молоді знайти 

роботу, проявити себе.

- Соціальні програми стимулювання підтримки існуючими бізнесменами молоді –

податкові або інші  пільги для тих, хто підтримує молодь.

- Створення державних гарантій для тих молодих людей, хто вирішив займатись 

бізнесом.

- Проведення регулярних ярмарок вакансій.

- Створення законодавчих умов для само зайнятості (статус само зайнятого); само 

зайнятість може бути рішенням проблеми зайнятості в сільській місцевості; поширення 

досвіду сімейного бізнесу.

- Пропаганда підприємництва на телебаченні, в тому числі художніми методами.
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- Потреба в тренінгах з написання проектів, спрямованих на вирішення проблем 

молодіжної зайнятості, спільно для представників влади, місцевого самоврядування і 

локальних ГО.

- Створення єдиного, можливо на регіональному рівні, Інтернет-ресурсу (лінки на 

нормативну базу та інше – правові питання, досвід, можливості грантові та інше).

- Інформування про існуючі програми навчання за кордоном; стимулюючи молодь 

до повернення і праці в країні.

- Створення симбіозу мережі бізнес-інкубаторів, кредитних установ і інноваційних/

технологічних парків, які б об’єднали бізнес з навчальними закладами змогло б частко-

во вирішити проблему молодіжного безробіття через стимулювання молодіжного під-

приємництва.

- Активізація роботи бізнес-інкубаторів;

- Активізація гендерної просвіти (як компонент для тренінгів для молодих підпри-

ємців). 

- Створення окремих програм для молоді інвалідів (особливі можливості, пільги для 

бізнесу.

- Поширення досвіду молодіжних трудових загонів для сезонної роботи.
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