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Випускники вищих навчальних закладів формують 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 досвіду, щоб бути конкурентоспроможною на ринку праці.  

Молодіжний сегмент ринку праці – найбільш проблемна частка 
загальнонаціонального ринку праці. Останнім часом ситуація у сфері молодіжної зайнятості 
в Україні постійно погіршується. Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та 
якості отриманої освіти професійним обов'язкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність 
запитів молоді та пропозицій роботодавців посилюють напруження на ринку праці.  

Невирішені проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 
призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних 
(утриманство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей 
поведінки; спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють втрату мотивації до 
праці, зміну структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості. 
Тому безробіття молодих людей є однією з найгостріших соціально-економічних проблем 
сучасної України.  

Випускники ВНЗ – молоді фахівці – є однією з соціально малозахищених категорій 
населення. Тому державна політика у цій сфері має бути спрямована на пошук шляхів 
розв’язання проблем, пов’язаних із працевлаштуванням випускників ВНЗ. Тим, хто 
навчається на старших курсах ВНЗ можна порадити вже зараз зайнятися пошуками робочого 
місця, адже в даний час при влаштуванні на роботу досвід у трудовій книжці найчастіше 
обов’язковий. Крім того, проходячи професійну практику необхідно придивлятися до 
потенційних посад і заводити корисні знайомства. А ще краще при вступі до вузу – 
цікавитися прогнозами експертів з приводу популярності і затребуваності професій і йти 
вчитися туди, де не тільки цікаво, а ще й існують можливості подальшого вдалого 
працевлаштування. Хоча, будь-які поради марні, якщо молода людина не розвиває в собі 
активну життєву позицію.  

Отже з метою покращення положення випускників вищих начальних закладів на 
ринку праці необхідно: 

 спростити механізми переходу молоді від навчання до трудової діяльності; 
 ввести нові підходи до працевлаштування випускників на перше робоче місце; 
 зробити нормою стажування студентів стаціонару вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів, які завершили початковий цикл навчання з відповідної спеціальності; 
На державному рівні за останні роки прийнято ряд заходів щодо подолання проблеми 

зайнятості випускників вишів, зокрема з 1 січня 2013 року набув чинності Закон України 
«Про зайнятість населення», згідно з яким стратегія адаптації молоді на ринку праці повинна 
виступати найважливішим напрямком державної політики зайнятості. 

Список літератури 

1. Бабушкіна Т. Молодь на ринках праці та освітніх послуг // Людина і праця. − 2009. – №6. − с. 40–43. 
2. Державна служба зайнятості України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.dcz.gov.ua/. 
3. Кадровий портал «HeadHunter Україна». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hh.ua/ 




