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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
Досліджено проблеми працевлаштування молоді. З’ясовано фактори, що спряють виникненню молодіжного
безробіття. Запроповано заходи для вирішення проблеми молодіжного безробіття
Молодіжне безробіття – явище на ринку праці, що характеризується непропорційно високою питомою вагою
молоді, яка хоче і може працювати, але з ряду причин не має такої можливості. Як встановлено співробітниками
Українського інституту соціальних досліджень, головною ознакою становища молоді на ринку праці залишаються
диспропорції стосовно структури пропозиції та попиту на робочу силу.
Юнакам і дівчатам після закінчення навчання, як правило, важко влаштуватися на роботу, оскільки роботодавці
надають перевагу досвідченому персоналу, який зможе одразу ефективно працювати. Цей стереотип негативно
впливає на тривалість молодіжного безробіття та спричиняє пасивність молоді на ринку праці. Молодіжне
безробіття, у свою чергу, створює загрози не тільки для розвитку економіки, а й у перспективі погіршує соціальну та
криміногенну ситуацію у суспільстві [1].
Проблема працевлаштування молоді є досить складним питанням у країнах з ринковою економікою та
недостатнім захистом молоді на ринку праці. Особливо великі проблеми пов’язані із забезпеченням молоді першим
робочим місцем та наданням практичної допомоги молодим працівникам протягом перших років роботи.
Для вирішення проблеми молодіжного безробіття варто розібратися з причинами її виникнення. Доцільно
виділити екзогенні (тобто, пов’язані із зовнішніми впливами) та ендогенні (пов’язані із внутрішніми процесами)
фактори, що спричиняють виникнення молодіжного безробіття [2]:
– екзогенні: світова фінансово-економічна криза; міграційні процеси.
– ендогенні: недосконалі програми розвитку молоді; диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці;
популяризація університетської освіти; невідповідність кваліфікації молодих спеціалістів вимогам роботодавців;
недосконалість законодавства з питань зайнятості, суперечності щодо вікових меж молоді України; недостатня
поінформованість абітурієнтів про потреби ринку; різний рівень розвитку регіонів України.
Усі ці фактори спричиняють дисбаланс між попитом та пропозицією, що є основною причиною безробіття.
Проблеми молодіжного безробіття обумовлені також особливостями соціального стану та трудової поведінки:
низькою адаптованістю та вразливістю молодих людей до навколишнього економічного й соціального середовища;
підвищеними вимогами до престижу, заробітку, змісту, характеру та умов праці тощо.
У даний час у світлі трансформації економічної системи в нашій країні склалася специфічна ситуація, коли
традиційні методи мало ефективні чи не ефективні взагалі. Для з’ясування цього розглянемо заходи для вирішення
проблеми молодіжного безробіття:
1. Створення умов для проведення профорієнтації та можливість одержання освіти молоді.
2. Створення економічної зацікавленості підприємств у розширенні зайнятості молоді та запровадження
додаткових робочих місць.
3. Створення економічних умов для розвитку молодіжного підприємництва та само зайнятості.
4. Підвищення конкурентоспроможності робочої сили молодих людей.
В умовах ринкової економіки, яка ще не до кінця пройшла стадію формування, молодим людям дуже важко
знайти своє місце в житті суспільства і вони стикаються з серйозними проблемами при працевлаштуванні. У зв’язку
з цим держава зобов’язана ефективно вирішувати проблеми зайнятості молоді, адже молодь – це майбутнє України.
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