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Аналітична записка «Актуальні проблеми досягнення гідної зайнятості молоддю 
України» розроблена на основі дослідження «Перехід на ринок праці молоді України». В 
даній роботі стисло окреслені основні якісні та кількісні характеристики молоді на ринку 
праці України. Це дало можливість зробити ряд висновків про існуючі проблеми молоді 
стосовно її поведінки на ринку праці. Отримані висновки можуть бути використані органами 
державної влади, місцевого самоврядування, недержавними організаціями при розробці 
заходів спрямованих на підвищення якості молодіжної зайнятості. 

 
Аналітична записка виконана співробітникам сектору соціальних ризиків у сфері 

зайнятості населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 
України д.е.н. Цимбалом О.І. та к.е.н. Ярош О.М. 

 
Посилання на  національний звіт «Перехід на ринок праці молоді України» на сайті 

Міжнародної організації праці: 
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-

youth/publications/national-reports/WCMS_302648/lang--en/index.htm 
 
Посилання на базу даних проекту «Перехід на ринок праці молоді України» на сайті 

Міжнародної організації праці: 
www.ilo.org/legacy/english/yep/Ukraine_SWTS.zip 

http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/publications/national-reports/WCMS_302648/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/publications/national-reports/WCMS_302648/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/legacy/english/yep/Ukraine_SWTS.zip
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Загальний опис проекту School-to-Work Transition Survey 
 
В рамках співпраці між МОП та MasterCard Foundation з 2010 року реалізується 

проект «Work4Youth» метою якого є розробка заходів стосовно забезпечення гідної праці 
молоді. Даний проект повинен стати інструментом з розробки державної політики та 
різноманітних програм молодіжної зайнятості на основі інформаційної бази стосовно 
зайнятості молоді, викликів на національному, регіональному та глобальному рівнях, а 
також за рахунок застосування передових практик у цій сфері. 

Проект «Work4Youth» передбачає співпрацю партнерів і політиків з 28 країн, що має 
за мету виконання дослідження SWTS (School-to-Work Transition Survey), яке сприятиме 
розробці та здійсненні ефективної політики молодіжної зайнятості. 

У рамках даного проекту український «Центр Соціальних Реформ» (UCSR) у 
співпраці з Центром «Соціальний Моніторинг» (SMC) у 2013 році в Україні було проведено 
опитування SWTS для збору та аналізу інформації про різні проблем, які впливають на 
поведінку молоді в процесі їх переходу до трудового життя. 

 
Індивідуальні характеристики молоді 

 
Згідно з результатами обстеження SWTS, розподіл за віковими групами відповідає 

загальним демографічним тенденціям в Україні: найбільша частка молоді сконцентрована у 
старшій віковій групі 25—29 років (37,6 %), найменша — у молодшій (26,9 %) (табл.1). 
Причиною цього є значне зниження в Україні показників народжуваності на початку 1990-х 
рр.  

Таблиця 1. 
Розподіл молоді за віковими групами, розселенням, матеріальним становищем 

домогосподарства та сімейним станом 
Показники Жіноча Чоловіча Разом 

Вікова група 15—19 26,8 27,0 26,9 

20—24 35,5 35,6 35,6 

25—29 37,7 37,4 37,6 

Тип населеного 
пункту 

Обласний центр 34,3 33,0 33,6 

Інше місто 36,1 36,2 36,1 

Село 29,7 30,8 30,2 

Тип домо-
господарства 

Заможне 1,1 0,7 0,9 

Доволі заможне 4,1 4,9 4,5 

Приблизно на середньому для країни рiвнi  44,6 47,0 45,8 

Не бідне, але нижче середнього для країни рівня  42,1 39,7 40,9 

Бідне 8,0 7,8 7,9 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Відповідно до поселенського розподілу, переважна більшість молоді проживає у 

містах (69,7 %). Розподіл молоді за віковими групами та типом поселення показує, що 
частка молоді, яка живе у селі, скорочується зі зростанням віку респондентів. Так, серед 
респондентів віком 15—19 років у селі мешкало 34,3 %, тоді як у віковій групі 25—29 років 
— 26,4 %. Це свідчить про міграцію молодого сільського населення до міст, де є більше 
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можливостей отримати освіту та роботу. Підтвердженням цього також є те, що сільська 
молодь частіше, ніж міська, причиною переїзду називає отримання освіти (15,6 %) та 
зайнятість (14,4 %). 

За сімейним станом 65,7 % української молоді ніколи не були одруженими, а 34,3 % 
— перебувають у шлюбі або були одруженими (41,7 % жінок та 27,1 % чоловіків). 
Найчастіше українська молодь вперше бере шлюб у віці 20—24 років (65,5 % від усіх, хто є 
або раніше були одруженими). Традиційно жінки беруть шлюб раніше за чоловіків. Частка 
жінок, які вперше взяли шлюб у віці 15—19 років приблизно у 5 разів перевищує відповідний 
показник для чоловіків (28,5 % проти 5,6 %).  

У середньому 26,5 % молодих людей мають дітей. Серед жінок цей показник 
помітно вищий, аніж серед чоловіків (33,9 % проти 19,5 %). На наявність дітей також 
впливають тип поселення та вік — у сільської молоді частіше є діти, ніж у міської, а серед 
молоді старшої вікової групи частка осіб з дітьми більша, ніж серед молодших груп. 

Для молоді характерна досить помірна територіальна мобільність, яка найбільше 
проявляється у представників старшої вікової групи (25—29 р.). Серед них 20,9 % раніше 
мешкали в іншому населеному пункті, тоді як серед молоді у віці 15-19 років таких 
виявилося лише 9,7 %.  

Частково, це пов’язано із українською специфікою житлового забезпечення. В 
орендованій квартирі проживає близько 6,2 %, у гуртожитку — 1,2 % опитаних. Наявність 
власної квартири чи будинку ні в якому разі не можна розглядати негативно, однак 
прив’язаність молоді до житла батьків та низький рівень налаштованості на здобуття 
окремої власності в майбутньому свідчить про певну соціальну пасивність покоління, яке 
мало б бути більш амбітним. 

Значна частина молоді досить високо оцінюють стан свого здоров’я - 61,2 % 
зазначили, що не мають жодних проблем зі здоров’ям. Разом з тим, частка тих, кому такі 
проблеми заважають працювати, є невисокою (0,4 %). Сільська молодь трохи частіше 
вказує на проблеми зі здоров’ям, ніж міська. Також частіше на них вказують жінки, а не 
чоловіки. Логічним є помірне зростання контингентів з такими проблемами у старших 
вікових групах. 

Дослідження виявило, що у загальному, українська молодь виявилась досить 
поміркованою та орієнтованою на родинні цінності (рис. 1). 57,9% української молоді не 
ставить амбітних цілей, а орієнтується переважно на забезпечення власного та сімейного 
комфорту без прикладання надмірних зусиль. Близько третини української молоді – 32,3% 
декларує більш активну позицію стовно подальшого свого працевлаштування – 
намагатимуться в майбутньому зробити професійну кар’єру та заробити багато грошей. 
Більш амбітною виглядає молодь 15-19 років – 44,6%, мріють зробити професійну кар’єру 
та заробити багато грошей – тоді як з віком оцінка власних перспектив стає більш 
поміркованою та прагматичною. Серед молоді у віці 25-29 років таких відповідей 
зафіксовано лише у 20,2%. І навпаки – 43,6% молоді віком 15-19 років вважають за 
необхідне забезпечити гідне та комфортне життя без зайвого напруження для себе та своє 
родини, в той час як у віці 25-29 років цього бажають 72,1% молоді. 
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Рис. 1. Структура молоді за визначенням найважливішої мети у житті  
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Матеріальне забезпечення домогосподарств та його вплив на становлення 

молоді 
 

Майже половина молоді України (44,6 %) оцінює матеріальний стан свого 
домогосподарства як середній, 42,1 % - нижчим за середній для країни, а 8 % молоді 
вважає, що їхні домогосподарства належать до категорії бідних. 

Загалом, для більш ніж половини української молоді (51,7 %) основним ресурсом 
матеріального забезпечення є допомога сім’ї. Головним джерелом матеріального 
забезпечення молоді, яка не навчається, є заробітна плата та/або підприємницький дохід – 
69,9 %. Однак, навіть для даної категорії молодих людей, допомога батьків залишається 
суттєвою, на що вказали 37,9% опитаних. З віком зростає частка тих, хто отримує соціальну 
допомогу від держави. Сільська молодь та молоді жінки частіше живуть за рахунок сім’ї, 
аніж мешканці міст та молоді чоловіки. 

Матеріальний стан домогосподарства значною мірою впливає на можливості 
отримання освіти: зі зростанням добробуту збільшується частка тих, хто здобув вищу 
освіту, та зменшується - тих, хто отримав професійно-технічну та середню освіту (рис. 2). 
Професійно-технічна освіта є більш доступною в порівнянні із вищою освітою: переважна  
більшість студентів  ПТНЗ (83,4%) - навчаються за рахунок державних коштів, серед 
студентів ВНЗ таких трохи менше за половину (43,8%). 

Помітним виявився вплив матеріального стану домогосподарств на успішність 
завершення транзиту на ринку праці (рис. 3). Чим більш заможним є домогосподарство, тим 
більшою є частка молоді, яка не починає транзит. З іншого боку низький рівень добробуту 
змушує виходити на ринок праці значно більшу кількість осіб, але серед них більше шансів 
у тих, хто належить до більш заможного домогосподарства.  
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Рис. 2. Залежність освітнього рівня молоді від матеріального добробуту 
домогосподарства 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Залежність шансів завершати транзит до ринку праці від матеріального 
добробуту домогосподарства 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
За виключенням домогосподарств із високим рівнем добробуту видно, що частка 

молоді, яка затрималася в процесі транзиту, є порівняно більшою для молоді із 
малозабезпечених домогосподарств.  

Нарешті – найбільшим постачальником категорії осіб, що завершили транзит 
виступають домогосподарства із середнім та дещо нижчим від середнього рівнем 
матеріального забезпечення. Для молоді домогосподарств із високим та низьким рівнем 
добробуту ймовірність завершити транзит є найнижчою. В той же час, якщо молода людна 
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вже вийшла на ринок праці, максимально висока ймовірність завершити транзит 
характерна для молоді із доволі високим рівнем добробуту. 

Підтримка родинного оточення (як правило батьків) є вагомою причиною амбітності 
цілей молоді. Так, якщо серед молоді що має власні сім’ї 73,4%  бажають забезпечити 
гідний рівень життя своїй родині та жити комфортно без зайвого напруження, то серед 
молоді, яка проживає з батьками частка таких відповідей складає 50,9%. Водночас, зробити 
професійну кар’єру та мати багато грошей хочуть лише 18,6% молоді, яка має власні сім'ї, 
тоді як серед молоді, що проживає з батьками на ці пріоритет вказують 38,6% респондентів 

 
Освітні настанови молоді  
 

Розподіл молоді, яка навчається відносно бажаного рівня освіти суттєво 
відрізняється від молоді, що вже працює, а також від освітньої структури всього зайнятого 
населення (рис. 4).  

 

 
Рис.4. Настанови молоді щодо бажаного рівня освіти та фактичний розподіл молоді 

за освітою 
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Причому молодь, яка націлена на отримання вищої освіти в більшості (62,3%) не 

бажає переорієнтовуватися на отримання професійно-технічної освіти навіть при 
максимально сприятливих для цього умовах. Основною причиною цього є те, що робота, 
якою вони хочуть займатися, вимагає вищої освіти (42,8%). Тільки 5,4% зазначило, що 
професійно-технічна освіта має погану репутацію, а 18,1% - що цього не схвалить їх 
родина. 

Структура освіти молоді за напрямами підготовки залишається незбалансованою як 
відносно поточних потреб ринку праці так і їх розвитку.  Так, прийнявши для порівняння 
структуру підготовки у Німеччині, можна помітити гіпертрофованість  частки суспільних 
наук, бізнесу та права, суттєву нестачу гуманітарної та природничої освіти, а також майже 
відсутність підготовки по спеціальностям, що готують фахівців для обслуговування 
населення (рис. 5).  
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Рис. 5. Порівняння напрямів підготовки молоді, що навчається в Україні та у 
Німеччині 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013; Eurostat 

 
Молодь в Україні має низький досвід суміщення освіти та роботи: 

 лише 29,0% молоді проходили  стажування у роботодавця в рамках отримання освіти 
(старше 20 років -34,9%) 

 неоплачуване стажування не дуже популярно серед української молоді: 42,9% у ньому 
не зацікавлені (причини наведені на рис. 6); 

 лише 29,7% молоді мають досвід поєднання навчання і роботи (причини поєднання 
роботи та навчання наведені на рис. 7); 

 усвідомлення необхідності безперервного навчання в української зайнятої молоді поки 
що слабо розвинуто; 

 переважна частина зайнятої  молоді не проходила ніякої професійної підготовки за 
поточною діяльністю (77,9%); 

 з тих, хто проходив підготовку - 58,0% підвищували кваліфікацію за спеціальністю, 
найчастіше професійна підготовка була короткостроковою (більше половини 
респондентів зазначили тривалість підготовки до 40 годин); 

 фінансування підготовки у 60,4% проводилося роботодавцем, а у 20,5% - за рахунок 
коштів самого зайнятого (його сім'ї). 

 

 

 

 

Рис.6. Причини небажання брати участь у неоплачуваному стажуванні 
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 
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Рис. 7. Причини роботи під час навчання 
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 

Ціннісні орієнтації молоді, яка навчається 
 
При визначенні найголовнішої мети у житті більш амбітною виглядає молодь яка 

навчається у загальноосвітніх навчальних закладах. 48,6% школярів мріють зробити 
професійну кар’єру та заробити багато грошей, тоді як бажання жити комфортно, без 
зайвого напруження та багатства, а також забезпечити гідний рівень життя родині 
характерне для 38,8% учнів. Своє подальше майбутнє учні загальноосвітніх навчальних 
закладів пов’язують переважно з подальшою професійною освітою – 81,6% вказали, що 
після завершення навчання негайно продовжать освіту, і лише 14,3% - будуть шукати 
роботу (3,3% бажають почати свою справу). 

Подальша освіта, пов’язана з отримання професій дещо змінює ціннісні орієнтації 
молоді. Причому, зміна ціннісних орієнтирів і подальша поведінка молоді на цьому етапі 
залежить від типу навчального закладу. 

Учні ПТНЗ є менш амбітними (рис. 8) – зробити професійну кар’єру та заробити 
дуже багато грошей бажають лише 35,7% учнів, тоді як 55% віддають перевагу особистому 
комфорту та родинному добробуту. Відповідно, значна частина учнів ПТНЗ (56,9%) 
планують після завершення навчання шукати роботу, тоді як продовжити освіту 
намагатимуться 37,9% (3,3% почнуть свою справу). 

Більш активну позицію виявляють студенти ВНЗ (рис. 8) – 44,3% яких хочуть 
побудувати кар’єру і заробити багато грошей. Причому кар’єра є більш цікавою для молоді 
ніж високі заробітки. 45% студентів ВНЗ мріють про власне комфортне життя та достаток 
власної родини.  

Тому для майже 80% студентів ВНЗ першим кроком після завершення навчання 
буде пошук роботи, 7,3% планують розпочати власну справу.  

В цьому зв'язку для всіє молоді, яка навчається, цікавим є такий момент. На 
запитання «де б в ідеалі ви хотіли працювати» переважна більшість (від 39 до 49% в 
залежності від типу навчального закладу) відповіла «на себе (власний бізнес або 
господарство)». Тобто спостерігається дисбаланс між реальними кроками після 
завершення навчання та баченням ідеальної роботи. 

Слід також відмітити, що майже чверть студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 
майже 8% студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації також мають плани на подальше 
продовження освіти. Якщо мотиви перших чітко зрозумілі – вони хочуть отримати повну 
вищу освіту, то перед другими, скоріш за все, постає проблема працевлаштування після 
завершення навчання за отриманими професійним напрямом та кваліфікацією, 
невідповідність яких і зумовлює таку потребу. 
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Рис. 8. Структура молоді, яка здобуває  професійну освіту за визначенням 
найважливішої мети у житті 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Характеристики зайнятої молоді  
 
Питома вага зайнятої молоді складає 44,7 %. Серед чоловіків вона значно вища –  

50,5 % порівняно із 38,8 % у молодих жінок. Трохи вищою є ймовірність потрапити до лав 
зайнятої молоді у міських мешканців: 34,2 % зайнятої молоді проживає в обласних центрах, 
38,5 % — в інших містах і 27,3 % — у сільській місцевості. Більшість зайнятої молоді має 
вищу освіту (48,7 %), на другому місці — молодь із професійно-технічною освітою (27,4 %), 
на третьому — із середньою освітою (22,3 %). 

Переважна більшість молоді в Україні є найманими працівниками (85,7 %). Ще 7,0% 
є самозайнятими, 3,2%— членами сім’ї, що працюють безоплатно, 3,0% — роботодавцями, 
1,2% — мають інший статус зайнятості. 58,2 % зайняті у приватному секторі (табл. 2).  

Загалом для жіночої частини населення характерним є обрання більш захищеної та 
менш ризикової зайнятості. Підтвердженням цього є вища зайнятість жінок на 
підприємствах державної форми власності, а зайнятість чоловіків вище серед 
роботодавців, самозайнятих і найманих працівників приватного сектору. Жінки традиційно 
частіше за чоловіків є членами сім’ї, що працюють безоплатно (відповідно 3,6 % та 2,8 %). 

Схильність до ризикових видів зайнятості зростає залежно від наявного досвіду, 
про що свідчить розподіл зайнятих за віком. Якщо у 15—19 років самозайнятими є лише 
4,8 %, то у 25—29 років - вже 7,4 %. Однак, вона суттєво нижча ніж проголошувана. 

 
 
 

ПТНЗ ВНЗ 
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Таблиця 2.  
Розподіл зайнятої молоді за статусом зайнятості, статтю, віком та типом поселення, % 

Статус зайнятості Разом 
Стать респондента Вiк респондента Тип поселення 

Жiноча Чоловiча 15—19 20—24 25—29 
обласний 

центр 
інше 
місто 

сільська 
місцевість 

Найманий працівник 
приватного підприємства 

58,2 52,2 62,6 50,7 57,9 59,0 62,6 60,8 48,9 

Найманий працівник або 
службовець бюджетної 
установи 

24,6 33,3 18,2 16,9 26,9 23,9 21,4 23,8 29,7 

Службовець в органах 
державної або місцевої влади 

2,9 3,3 2,6 1,4 3,0 3,0 2,2 3,2 3,4 

Роботодавець 3,0 2,2 3,7 1,0 1,3 4,2 4,0 2,7 2,3 

Самозайнятий працівник 7,0 4,7 8,6 4,9 6,5 7,4 7,8 6,9 6,0 

Член виробничого кооперативу 0,2 0,0 0,4 0,0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 

Члени сім’ї, що працюють 
безоплатно 

3,2 3,6 2,8 24,2 3,3 1,1 1,4 2,0 7,0 

Інше 0,9 0,7 1,1 0,9 0,7 1,0 0,2 0,4 2,5 

Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
На українському ринку праці зафіксовано значно ширший спектр соціальний 

гарантій ніж це вимагає закон (табл. 3). Однак, доступ до них для молоді є недостатнім. 
Зокрема рівень захищеності гарантований державою для молоді є нижчим (54,6 та 48,4%) 
ніж для зайнятого населення взагалі (67,1%). Оплачувана відпустка через хворобу та 
щорічна оплачувана є достатньо розповсюдженою гарантією, але по них важко судити про 
відповідність фактичних трудових відносин вимогам законодавства. На практиці їх виплати 
не обов’язково тотожні повноцінному внеску роботодавців до обов’язкових соціальних 
фондів.  

Занепокоєність викликає неоплачуваність понаднормової роботи, високий рівень 
недотримання гарантій про вихідну допомогу, низька доступність навчальних відпусток, 
високий рівень порушень вимог безпеки праці(табл. 3).  

Варто зазначити, що молодь недостатньо орієнтується у елементах соціального 
захисту та підтримки, мало цікавиться наявністю таких відтермінованих соціальних 
гарантій, як пенсійне та соціальне страхування (понад 10 % не знають, чи забезпечує їх 
роботодавець), не дуже обізнана у тому, що гарантує держава, а які з гарантій є вибором 
добровільної соціальної відповідальності роботодавців.  

Хоча самозайнятість не утворює вагому частку молоді, вона концентрує найбільш 
активних осіб. Судячи з мотивів вибору самозайнятості, вона є результатом прагнення до 
незалежності у 35,3 % випадків та очікуванням вищого рівня доходів (27,8 %). Певною 
мірою ці очікування справджуються. Для започаткування власної справи 25,8 % молоді не 
потрібні були гроші, 30,5 % використовували власні заощадження, а 42,3 % звернулися за 
допомогою до сім’ї та друзів. Найбільшими викликами самозайняті є: конкуренція на ринку 
(43,8 %) та недостатні фінансові ресурси (18,8 %).  
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Таблиця 3.  

Розподіл найманих молодих працівників за доступом до соціальних гарантій, % 
Вид гарантії Так Ні Не знаю 

Оплачувана відпустка через хворобу  65,7 30,3 3,9 

Щорічна оплачувана відпустка (час канікул) (основна 
та додаткова) 

64,3 32,1 3,6 

Пенсія/страхування за віком 54,9 34,0 11,1 

Премія/винагороди за високі результати  54,5 40,8 4,8 

Внески на соціальне страхування 48,4 38,5 13,1 

Відпустка у зв’язку з вагітністю та 
пологами/батьківством 

46,4 38,5 15,1 

Безпека праці/захисні засоби або захисний спецодяг 45,7 48,9 5,4 

Оплата понаднормової роботи 43,9 51,3 4,8 

Вихідна допомога/допомога при звільненні  36,8 47,3 16,0 

Освітні або навчальні курси (освітні відпустки) 30,4 60,6 9,0 

Оздоровлення (путівки) 26,9 64,9 8,2 

Медичне страхування  25,6 63,6 10,8 

Транспорт або компенсація транспортних витрат  20,1 77,7 2,2 

Послуги догляду за дітьми 15,1 70,0 14,8 

Харчування або компенсація витрат на харчування 14,1 83,6 2,4 

Страхування життя 13,5 72,8 13,6 

Мобільний зв’язок (оплата, поповнення рахунку) 13,4 84,5 2,2 

Страхування за віком (за рахунок підприємства) 13,1 71,7 15,2 

Оренда житла (оплата за рахунок підприємства) 2,9 93,8 3,2 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Задля покриття витрат, необхідних для ведення економічної діяльності, молодь 

найчастіше використовує власні заощадження (42,1 %), звертається за допомогою до сім’ї 
та друзів (22,7 %). Використання різноманітних кредитів від фінансових та інших установ не 
має великої популярності серед української молоді (лише 10,7 % самозайнятих зверталися 
до банківської установи задля отримання кредиту). 

 
Зайнятість за секторами 
 

Українська молодь переважно зайнята у третинному секторі економіки (65,3 %). 
Серед жінок частка зайнятих у даному секторі є значно вищою, аніж серед чоловіків і 
становить майже 80,1 %. Розподіл зайнятих за видами економічної діяльності показує, що 
молодь обирає інші пріоритети ніж попередні покоління. Майже несуттєвою є зайнятість у 
сільському господарстві, помітно вище зайнятість у будівництві, інфраструктурних послугах 
(транспорт, логістика, зв’язок), фінансова діяльність, послуги підприємницькому сектору та 
професійна діяльність. Все менше молодь приваблюють торгівля та охорона здоров’я 
(табл. 4).  
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Таблиця 4. 
Розподіл зайнятої молоді за видами економічної діяльності та статтю, % 

Вид діяльності Разом Жінки Чоловіки Всі зайняті 
LFS 

Сільське господарство, лісництво та рибальство 5,4 4,2 6,4 17,5 

Промисловість 15,2 9,9 19,0 16,0 

Будівництво 7,9 1,0 13,0 4,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автомобілів та 
мотоциклів 

18,9 21,5 16,9 22,3 

Інфраструктурні послуги 13,0 9,8 15,4 9,3 

Фінансова діяльність та страхування 2,9 3,4 2,5 1,6 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 

7,7 8,2 7,3 5,4 

Державне управління 4,8 4,2 5,2 5,0 

Освіта 8,3 15,6 3,0 8,3 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5,3 10,3 1,6 6,2 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 
діяльність у сфері культури та спорту 

4,2 6,8 2,2 3,4 

Немає відповіді 6,2 4,7 7,3 - 
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 

Робочий час 
 

Розподіл молоді за фактично відпрацьованим часом свідчить, що переважна 
більшість молодих українців працює 40 та більше годин на тиждень — 61,2 % (табл. 5). 
Надто великою є частка молоді, тривалість робочого часу якої є надто понаднормовою (50 і 
більше годин на тиждень) — 21,0 % (25,5 % серед чоловіків та 15,2 % серед жінок). 

Таблиця 5.  
Розподіл зайнятої молоді за фактично відпрацьованим за тиждень часом та статтю 

Фактично відпрацьований 
тижневий робочий час 

Разом Чоловіки Жінки 

Осіб  % Осіб  % Осіб  % 

1—19 годин 215154 4,9 113793 4,5 101362 5,5 

20—29 годин 212549 4,9 108411 4,3 104139 5,6 

30—39 годин 404964 9,3 222660 8,8 182304 9,8 

40—49 годин 1757103 40,2 963583 38,3 793520 42,8 

50—59 годин 499733 11,4 325948 13,0 173785 9,4 

60+ годин 421449 9,6 313837 12,5 107611 5,8 

Не працювали на минулому тижні / 
немає відповіді 

860960 19,7 468741 18,6 392220 21,1 

Разом 4371912 100 2516972 100 1854940 100 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Лише третина молодих людей, які працюють менше 30 годин на тиждень, хотіли б 

працювати довше. Разом з тим лише 29,7 % молодих людей мають досвід поєднання 
роботи та навчання. Основним мотивом такого поєднання було не отримання досвіду, а 
бажання заробити грошей. 
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Параметри  якості зайнятості 
 

Для 14,9 % української молоді характерною є нестабільна зайнятість. 21,7% 
української молоді незадоволені своєю зайнятістю: перша проблема – низька заробітна 
плата (43,6 % молодих найманих працівників і самозайнятих отримують менше середньої 
щотижневої заробітної плати); друга – невідповідність кваліфікації до виконуваних 
обов’язків. 

Недостатня стабільність зайнятості та незадоволеність нею обумовлюють бажання 
26,6% молоді  змінити свою роботу (табл. 6). 

Таблиця 6. 
Розподіл молоді, що хоче змінити роботу, за причинами та статтю 

Показник Чоловіки Жінки Разом 

Кількість молодих людей, які хочуть змінити своє 
робоче місце, осіб 

668246 522749 1190996 

Частка молоді ( %)  26,6 28,2 27,2 

Причина, % 

Поточна робота є тимчасовою 20,6 19,1 19,9 

Страх втратити поточну роботу 5,5 3,1 4,4 

Щоб працювати більше часу з оплатою за 
поточною ставкою 2,2 2,9 2,5 

Щоб мати більшу оплату за годину 39,2 41,2 40,1 

Щоб працювати менше часу зі зменшенням 
оплати 0,4 0,5 0,5 

Щоб краще використовувати свою 
кваліфікацію/навички 19,2 21,1 20,0 

Щоб мати зручніший графік роботи та витрачати 
менше часу на дорогу до місця роботи і з роботи 

3,1 5,7 4,2 

Щоб покращити умови праці 10,0 6,5 8,4 
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Викликає занепокоєння рівень неформальної зайнятості молоді в Україні - 57,1 % 

молодих працівників потрапляють до цієї категорії (табл. 7).  
Таблиця 7. 

Неформальна зайнятість молоді за статтю 

Показник 
Разом Чоловіки Жінки 

тис. осіб  % тис. осіб % тис. осіб % 

Загальна зайнятість молоді  4371,9 100,0 2517,0 100,0 1854,9 100,0 

Молодіжна неформальна 
зайнятість, 

у тому числі: 

2496,0 57,1 1462,4 58,1 1033,6 55,7 

зайнятість у неформальному 
секторі  

494,6 19,8 296,3 20,3 198,3 19,2 

неформальна зайнятість поза 
неформального сектору  

2001,4 80,2 1166,1 79,7 835,3 80,8 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 
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Серед них 19,8 % зайняті у неформальному секторі (тобто вони працюють на 
незареєстрованих підприємствах), а 80,2 % працюють на неформальних робочих місцях у 
формальному секторі (без соціального страхування та/або оплачуваної щорічної відпустки 
та/або без оплачуваних лікарняних). Жінки мають дещо менше шансів потрапити до складу 
зайнятих неформально (55,7 % порівняно з 58,1 % у чоловіків). Вони частіше, ніж чоловіки, 
неформально зайняті у формальному секторі, а чоловіки – частіше у неформальному. 

 
Заробітна плата 
 

Середня заробітна плата молодого найманого працівника складає 2303 грн. – 2726 
грн. для чоловіків та 1784 грн. для жінок (табл. 8).. Самозайняті чоловіки також отримують 
вищий щомісячний дохід, ніж самозайняті жінки (4472 грн. проти 2736 грн.). Важливий 
висновок полягає в тому, що самозайнята молода людина має можливість отримати вищий 
щомісячний дохід, ніж молодий найманий працівник.  

Заслуговує на увагу, що підвищення рівня освіти призводить лише до дуже 
невеликого збільшення заробітної плати. 

Таблиця 8. 
Середня заробітна плата молодих найманих працівників та дохід самозайнятих, розподіл за 

статтю та рівнем освіти 

Параметр 

Наймані працівники Самозайняті та 
роботодавці  

Разом 

Середньомісячна 
заробітна плата, грн. 

S.D. Середньомісячний 
дохід, грн. 

S.D. Разом S.D. 

Разом   2303 1376 4001 4405 2486 2017 

Стать 
Жінки 1784 850 2736 2495 1849 1075 

Чоловіки 2726 1566 4472 4847 2968 2394 

Рівень 
отриманої 
освіти  

Початкова та 
загальна 
середня  

2087 676 — — 2087 676 

Професійно-
технічна (на базі 
9 класів)  

2810 1985 2253 2077 2736 2007 

Повна загальна 
середня 

2376 1397 2385 1161 2378 1366 

Професійно-
технічна (на базі 
11 класів)  

2292 1113 2844 2859 2341 1370 

Вища освіта 2330 1411 4582 4014 2585 2026 

Післядипломна 
освіта 

2266 1327 2400 — 2284 1237 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Неспівпадання кваліфікаційних рівнів робочого місця та робочої сили 
 
Більшість молодих українських працівників працюють на робочих місцях, які 

відповідають їхньому рівню освіти (64,5 %). Однак, 30,9 % молодих працівників надто добре 
освічені для роботи, яку вони виконують, а 4,6 % — недостатньо.  



16 

Табл. 9 показує групи професій, де, як правило, зосереджена кваліфікаційна 
невідповідність. Молоді технічні службовці (79,0 %), працівники сфери торгівлі та послуг 
(52,9 %), приблизно третина кваліфікованих робітників сільського господарства, 
кваліфікованих робітників з інструментом та робітників з обслуговування, а, в найбільшій 
мірі, зайняті найпростішими роботами (97,8 %) є надмірно кваліфікованими для робіт, які 
вони виконують. В Україні важко знайти молодих працівників, які мають нижчий рівень 
освіти, ніж того вимагає робоче місце. Недостатньо кваліфікованими молоді люди є 
головним чином на робочих місцях законодавців, вищих державних службовців, керівників, 
менеджерів (13,1 %) та фахівців (16,5 %). 

Таблиця 9. 
Частка надмірно та недостатньо кваліфікованих молодих працівників, за основними 

групами професій (ISCO-08), % 

Основні групи професій (ISCO-08) 
Надмірна 

кваліфікація 
Недостатня 
кваліфікація 

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, 
менеджери (управителі) 

0,0 13,1 

Професіонали 0,0 7,5 

Фахівці 0,0 16,5 

Технічні службовці 79,0 0,0 

Працівники сфери торгівлі та послуг 52,9 0,4 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового 
господарства, риборозведення та рибальства 

26,8 0,0 

Кваліфіковані робітники з інструментом 36,5 1,2 

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за 
роботою технологічного устаткування, складання 
устаткування та машин 

37,7 0,0 

Найпростіші професії 97,8 0,0 

Разом 30,9 4,6 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 
 

Ціннісні орієнтації зайнятої молоді 
 
Серед працюючої молоді, яка відразу після завершення навчання 

працевлаштувалась (здійснила «прямий перехід») спостерігається значне зменшення уваги 
до власних амбітних цілей (рис. 9). На перший план виходить забезпечення гідного рівня 
життя родині та комфортного життя без зайвого напруження – на що вказали 64,8% 
опитаної молоді даної групи. Для даної групи характерним є те, що 60% з них були 
працевлаштовані за допомогою свого близького оточення, 81% з них є найманими 
працівниками (54,9% у приватній сфері та 26,2% у державному секторі, лише 10% є 
самозайнятими), 77,6% задоволені своєю діяльністю 72,9% не бажають свою нинішню 
ситуацію щодо зайнятості. Тобто спостерігається зростання пасивної поведінки молоді, як 
ще донедавна хотіла зробити кар’єру та працювати на себе. 
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Рис. 9. Структура зайнятої молоді за пріоритетом життєвих цілей 
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Для зайнятої молоді, яка здійснила 2 і більше переходів (рис. 7) на перше місце 

виходить забезпечення гідного рівня життя родині, а амбітні цілі характерні для незначної 
кількості представників даної групи. Одночасно, по своїй поведінці вони аналогічні 
зайнятим, що здійснили прямий перехід.  

 
Безробіття молоді 
 

Рівень безробіття серед молоді становить 16,8 %. У молоді старшої вікової групи 
(25—29 років) та мешканців міст менше шансів потрапити до лав безробітних (рис. 10). 
Високим є рівень безробіття серед молоді віком 15—19 років, що підтверджує 
проблематичність працевлаштування осіб без професійної освіти або з невисокою 
кваліфікацією. 

Рівень безробіття серед сільської молоді є вищим ніж серед молодих жителів міст. 
Разом з тим, оскільки у сільській місцевості більше можливостей та менше бар’єрів для 
відкриття власної справи, до лав безробітної молоді потрапляє дещо більша, ніж у містах, 
кількість осіб, орієнтованих на відкриття власної справи. 

Освітній рівень безробітної молоді досить високий - 39,9% мають вищу освіту, 30,7 
— професійно-технічну, а 25,4% — середню. Причому, для молодих жінок характерним є 
вищий рівень освіти. Так, якщо серед безробітних молодих чоловіків частка осіб з вищою 
освітою складає 32,8 %, то серед безробітних жінок — 51,2 %. 

 

«прямий перехід» 2 і більше переходів 
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Рис. 10. Рівні безробіття молоді за статтю, віковими групами та місцем 
проживання, % 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Безробітна молодь в Україні не надто довго шукає роботу — 63,4 % знаходяться в 

активному пошуку роботи менше одного року, а 43,0 % — менше 6 місяців (табл. 10). 
Однак, це характерно не для усіх демографічних груп. Так, серед осіб віком 25-29 років та 
мешканців сільських поселень вона помітно вища — 30,0 та 24,4 % відповідно.  

Таблиця 10. 
Безробітна молодь (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи, статтю, віком та 

місцем проживання 

Тривалість 

Разом 
Стать Вікові групи Місце проживання 

% 

осіб % Жінки Чоловіки 15-19 20-24 25-29 Міста 
Сільська 

місцевість 

Менше тижня 32578 3,7 2,9 4,3 2,6 3,7 4,2 4,0 3,1 

Від 1 тижня до 1 місяця 89127 10,1 11,8 9,0 10,8 10,7 8,9 12,8 5,0 

Від 1 до 3 місяців 116856 13,3 11,1 14,7 14,6 15,7 9,3 14,1 11,7 

Від 3 до 6 місяців 140816 16,0 15,3 16,5 13,5 14,1 19,6 17,3 13,5 

Від 6 до 9 місяців 117500 13,3 15,1 12,1 24,8 14,7 5,6 12,1 15,6 

Від 9 місяців до 1 року 61849 7,0 11,5 4,0 8,7 8,2 4,6 7,4 6,3 

Від1 до 2 років 98144 11,1 10,3 11,7 7,2 11,6 12,5 10,1 13,0 

2 роки і більше 151764 17,2 15,6 18,3 7,3 11,3 30,0 13,3 24,4 

Відсутні відповіді 72916 8,3 6,5 9,5 10,5 9,8 5,1 8,8 7,3 

Разом 881551 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 
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Чотири п’ятих (81,2 %) опитаних молодих безробітних вказали, що за останній рік 
вони не мали будь-якої допомоги від Державної служби зайнятості. У тих небагатьох 
випадках, коли молодь отримувала таку допомогу, це були консультації стосовно пошуку 
роботи та надання інформації про вакансії (12,3 та 13,4 % відповідно). Це свідчить про 
низький імідж даного напрямку державної політики подолання молодіжного безробіття, а 
також про необхідність підвищення активності держави у цій сфері.  

Основою причиною відсутності роботи безробітні називали неможливість 
працевлаштуватися після завершення навчання – 33,0% та звільнення за власним 
бажанням – 16,6%, що корелює із показниками незадоволеності своєю зайнятістю серед 
працюючої молоді. Значно гіршою виглядає ця ситуація серед вікової групи 20-24 років, для 
якої перша причина дорівнює 40,5%, та для сільської молоді, де неможливість 
працевлаштуватися після завершення навчання сягала 43,2%. 

Основною перешкодою у пошуку хорошої роботи 27,8 % безробітної молоді 
назвали більш високі вимоги до професійної підготовки ніж володіла особа. Близька до неї 
– відсутність вільних робочих місць (27,1%). Заробітна плата суттєво поступається цим 
причинам – 19,2 %. Це свідчить про те, що безробітна молодь має досить помірні вимоги,  
адекватно уявляє свої перспективи та недоліки на ринку праці. Про не надто високі вимоги 
безробітних до майбутньої роботи свідчить розмір мінімальної місячної заробітної платні, за 
якої вони би погодились зайняти робоче місце. Так, 21,7 % безробітної молоді погодились 
би на пропозицію роботи із заробітком 2000 гривень на місяць. Це складає 1,7 мінімальної 
заробітної плати по країні, і значно менше за середньомісячну заробітну плату в Україні. 
Крім того, 19,5 % безробітної молоді зголосились би працювати навіть за меншу заробітну 
плату (1000 гривень на місяць). 

 
Ціннісні орієнтації безробітної молоді 
 
Більш активними виявились безробітні, які не мають роботи відразу після 

завершення навчання (близько 70% безробітних) – 29,8% хочуть у майбутньому зробити 
професійну кар’єру та мати дуже багато грошей, тоді як лише 19,6% безробітних, які 
здійснили кілька переходів, ставлять перед собою аналогічні цілі (рис. 11).  

Дещо відрізняються очікування від майбутньої роботи та поведінка таких 
безробітних. Так 61% молоді, яка стала безробітною відразу після завершення навчання 
них шукає роботу через найближче оточення, 38,9% - бажають працювати на себе, 42,8% 
вже намагались працевлаштуватись, але відмовлялись від запропонованої роботи з різних 
причин, а головними перешкодами у знаходженні хорошої роботи вказали недостатній 
досвід роботи (33,1%) та недостатню кількість робочих місць (22,3%). Серед безробітної 
молоді, яка здійснила кілька переходів 64% шукає роботу через найближче оточення, 29,6% 
- бажають працювати на себе, 52,6% вже намагались працевлаштуватись, але 
відмовлялись від запропонованої роботи з різних причин, а головними перешкодами у 
знаходженні хорошої роботи вказали недостатню кількість робочих місць (39,2%) та низьку 
заробітну плату (28,5%) 
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Рис. 11. Структура безробітної молоді за пріоритетом життєвих цілей. 
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Безробіття в широкому розумінні  та зневірена молодь 
 
Усунення критерію активного пошуку роботи не надто змінює рівень безробіття для 

української молоді. Рівень послабленого безробіття становить 21,4 % проти 16,8 % за 
жорстким визначенням. 

Переважну більшість молодих осіб, що не шукали активно роботу, складають 
зневірені. Як свідчать дані дослідження, основними причинами зневіреності є: впевненість у 
надто молодому віці для постійної роботи — 23,3 %, неспроможність знайти роботу 
відповідно до свої навичок — 22,1 %, відсутність у місцевості, де вони мешкають, роботи — 
21,5 %. Крім того, 17,5 % раніше шукали, але не змогли знайти жодної роботи, а 15,5 % не 
знають, як або де шукати роботу.  

Хоча частка зневірених у складі молоді незначна — 2,6 %, увага до неї 
обумовлюється тим, що тривале перебування молодої людини в цьому стані загрожує їй 
повною втратою майбутніх перспектив зайнятості та глибокою маргіналізацією. І хоча на 
момент проведення дослідження більшість зневіреної молоді зазначає, що неспроможність 
знайти роботу не вплинула на їхню самооцінку (76,1 %), а 60,4 % мають переважно 
позитивні думки про власні перспективи зайнятості, реальна поведінка цих осіб базується 
на пасивно патерналістських засадах, відповідно до яких відповідальність за майбутнє 
працевлаштування несуть треті особи: родина, знайомі або уряд країни. 

Переважно зневірена молодь допомагає у домашніх справах, проводить час перед 
телевізором, або ж зустрічається і розважається з друзями. На це вказали відповідно 63,5, 
49,1 та 48,8 % опитаних. Водночас, меншість зневірених зазначили, що провели день за 
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заняттями, які б могли б підвищити їхню конкурентоздатність на ринку праці - 26,7% читали, 
16,8% гуляли, їздили на велосипеді, займались спортом, а 10,3% ходили до театру, в кіно 
чи на концерти. Це свідчить, що зневірені займають пасивну позицію не тільки відносно 
ринку праці, а й відносно власного духовного та фізичного розвитку. 

 
Методологія МОП стосовно переходу молоді на ринок праці 
 
Перехід на ринок праці (або ж «транзит») визначається як переміщення молодої 

людини від кінця навчання (або першої економічної активності), або до першої стабільної 
роботи, або такої, що дає задоволення. Стабільність зайнятості визначається з точки зору 
юридичної гарантованості трудового договору (письмового чи усного) та терміну його дії 
(понад 12 місяців). Наявність трудового договору автоматично виключає самозайнятість, 
коли трудові відносини не трактуються як відносини найму. Протилежністю стабільній 
зайнятості є тимчасова зайнятість та наймана праця на термін менше 12 місяців. 
Задоволеність зайнятістю виступає суб’єктивним критерієм, заснованим на самооцінці 
зайнятої особи. Це означає, що респондент вважає свою зайнятість такою, що у даний 
момент відповідає її вимогам та меті зайнятості. На противагу, незадовільною є зайнятість, 
коли респондент не задоволений нею.  

Виходячи зі змісту терміна "перехід на ринок праці", стадії переходу класифікують 
таким чином: 

Особи, які перейшли — молоді люди, що на теперішній час зайняті як:  
— наймані працівники на стабільній роботі, незалежно від того, задоволені вони чи 

незадоволені роботою; 
— наймані працівники на тимчасовій роботі, які задоволені своєю роботою; 
— самозайняті, задоволені своєю роботою. 
Особи, які знаходяться в процесі переходу — молоді люди: 
— безробітні в широкому розумінні (згідно послаблених критеріїв);  
— наймані працівники на тимчасовій роботі, які не задоволені нею;  
— самозайняті, незадоволені своєю зайнятістю;  
— економічно неактивна молодь, яка ніде не навчається, але має на меті шукати 

роботу пізніше.  
Особи, перехід яких ще не розпочався, — молоді люди, які належать до одного зі 

статусів економічно неактивної молоді: 
— ще навчаються;  
— ніде не навчаються та не мають на меті шукати роботу пізніше.  
 
Етапи переходу за статтю, рівнем освіти, віком та місцем проживання 
 

Найбільш суттєвими чинниками завершення транзиту на ринок праці є рівень 
освіти, матеріальний стан домогосподарства, стать та місце проживання.  

Очевидним є те, що молоді чоловіки мають більше шансів завершити перехід: їхня 
частка становить 47,9 %, а жінок, які завершили перехід — 37,1 %. Молодь у містах має 
вищу ймовірність завершити перехід на ринок праці, ніж молодь у сільській місцевості (44,9 
та 37,3 %, відповідно) (табл. 11).  
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Таблиця 11. 
Стадія переходу в залежності від статі, віку, місця проживання та здобутого рівня освіти, % 

 Показник 
Перехід 

завершено 
У процесі 
переходу 

Перехід не 
розпочато 

Разом 

Разом  42,6 22,8 34,3 100,0 

Стать      

Чоловіки  47,9 18,7 33,1 100,0 

Жінки  37,1 27,0 35,5 100,0 

Вікова група     

15—19 7,1 15,0 77,9 100,0 

20—24 42,5 26,6 30,9 100,0 

25—29 68,6 24,8 6,6 100,0 

Місце проживання      

Міські поселення 44,9 20,5 34,3 100,0 

Сільська місцевість  37,3 28,0 34,2 100,0 

Освіта (тільки ті, хто закінчили освіту)     

Початкова та загальна середня  18,2 81,8 0,0 100,0 

Повна загальна середня 44,5 47,9 7,6 100,0 

Професійно-технічна   63,6 33,7 2,7 100,0 

Вища освіта 73,2 24,6 2,2 100,0 

Післядипломна освіта 75,9 24,1 0,0 100,0 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Молодь із вищим рівнем освіти має значно вищу ймовірність завершити перехід 

(73,2 %) у порівнянні із молоддю з початковою освітою (18,2 %). Хоча майже половина 
молодих людей з повною загальною середньою освітою завершила перехід (44,5 %), однак 
серед них більше тих, хто ще залишається в процесі переходу (47,9 %). Натомість, серед 
молоді із дипломом про вищу освіту тих, хто завершив перехід, утричі більше за тих, хто ще 
в процесі переходу. Молодь, яка закінчила професійно-технічну підготовку, також має 
непогані шанси щодо завершення переходу на ринок праці: за даними дослідження перехід 
здійснили дві третини (66,6 %) молоді, яка закінчила ПТНЗ на базі 11 класів, та 8,5 % 
молоді, яка закінчила ПТНЗ на базі 9 класів.  

Однак, серед молоді, що завершили транзит майже 18% не задоволені роботою, і 
лише 14,3% зайняті ризиковою зайнятістю (табл. 12)  

Таблиця 12 
Молодь, яка завершила перехід за місцем проживання,% 

Підкатегорії 
Міські 

поселення 
Сільська 

місцевість 
Всього 

Молодь, яка має стабільну роботу та задоволена нею 68,8 64,9 67,8 

Молодь, яка має стабільну роботу та незадоволена нею 17,3 19,4 17,9 

Самозайняті та тимчасово зайняті (задоволені)  роботою 13,8 15,8 14,3 

Разом 100,0 100,0 100,0 

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 
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Більшість молоді, яка залишається в процесі транзиту на ринок праці складають 
безробітні (53,5 %) (рис. 12). Однак, слід відзначити надто високий відсоток неактивної 
молоді, яка не навчається, але хоче працювати у майбутньому – 37,3. Серед них 
категорична більшість жінок та осіб у віці 25-29 р, які знаходяться у відпустці по догляду за 
дитиною, або займаються веденням домашнього господарства.   

 
Рис 12. Розподіл молоді у процесі переходу, за статтю, віком та місцем проживання 
Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Майже 24,2 % молодих людей, що зайняті тимчасово незадоволені своєю роботою, 

оскільки вона не дає бажаної гарантії зайнятості, ще 23,0 % вважають, що їхня робота не 
відповідає критеріям гідності трудових відносин. Зокрема 34,4 % молодих людей вказали, 
що розмір отриманої ними в останній раз заробітної плати був меншим за 1150 гривень 
(мінімальна заробітна плата в Україні на час дослідження становила 1147 гривень), 34,2 % 
— до 3000 гривень, що нижче середньої заробітної платні у країні. Суттєвою причиною 
незадоволення молоді тимчасовою роботою є невідповідність відпрацьованого часу до 
законодавчо встановлених у країні норм (40 годин на тиждень). Вочевидь, ця ситуація 
впливає на рівень доходів. У цій ситуації майже 71,0 % тимчасово зайнятої та 
незадоволеної своєю роботою молоді хоче змінити своє положення на ринку праці.  

 
Тривалість та складність переходу  
 
В Україні велика частина молоді, яка завершила свій перехід, зробила це з першого 

разу (46,5 %) (рис. 13). Це означає, що у них не було проміжних станів до отримання 
зайнятості, яка їх задовольняє чи є стабільною. Менше молоді перейшло з альтернативної 
позиці: 28,2% — з іншої категорії зайнятості; 13,0 — зі стану безробіття, 9,2 — з економічно 
неактивного стану, 2,2% — від незадовільної самозайнятості. 
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Рис. 13. Перехід до стабільної та/або задовільної зайнятості (особи, які завершили 
перехід)  

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 
 

За виключенням молоді, яка безпосередньо перейшла до стабільної або 
задовільної зайнятості, стадія переходу в середньому налічувала 1,7 проміжних станів 
(безробіття, зайнятість чи неактивність) та тривала в середньому 34,4 місяця (табл. 13). 
Для жінок перехід зайняв на один рік більше, ніж для чоловіків (41,1 місяці порівняно з 29,5 
місяцями). 

Таблиця 13. 
Характеристика шляхів переходу молоді, яка завершила свій перехід на ринок праці 

Показник Разом Чоловіки Жінки 

Середня тривалість переходу, за винятком прямих (місяців)  11,8  10,2  14,0  

Середня тривалість перехідного періоду, у тому числі прямих 
(місяців)  

34,4  29,5  41,1  

Середня кількість проміжних станів (разів) 1,7 1,7 1,7 

Середня кількість періодів безробіття (разів) 1,2 1,2 1,1 

Середня тривалість періоду безробіття (місяців)  11,1  10,8  11,8  

Джерело: SWTS-Ukraine, 2013. 

 
Типовий представник української молоді лише один раз був безробітним протягом 

переходу, і період безробіття тривав у середньому менше одного року (11,1 місяців). Період 
безробіття у молодих жінок був трохи довший, ніж у молодих чоловіків (11,8 місяці 
порівняно з 10,8 місяцями). Цілком імовірно, що окрім періоду безробіття, перехід до ринку 
праці містив періоди тимчасової зайнятості або самозайнятості, адже загальне число 
проміжних станів у рамках переходу дорівнювало майже двом (1,7). 

На жаль, молодь, яка ще здійснює перехід, ймовірно, буде залишатися в такому 
стані ще дуже довгий час. Дані дослідження свідчать, що молодь, яка не завершила 
перехід, вже витратила, в середньому, майже п’ять років (55,6 місяців) на спробу переходу 
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до гідного робочого місця. Час, уже витрачений на перехід, в середньому для жінок є трохи 
більшим, ніж для чоловіків (56,3 та 54,5 місяці відповідно). Насправді, враховуючи час, 
протягом якого молодь перебуває у процесі переходу, можна зробити висновок, що багато з 
цих молодих людей навряд чи здобудуть стабільну або задовільну роботу до досягнення 
зрілого віку (30 років, як верхньої вікової межі у визначенні категорії «молодь»).  

Отримані результати є нетривіальними та досить суперечливим. Отримання 
якісного робочого місця є проблемою на ринку праці будь-якої країни. Разом з тим, 
більшість розвинених ринків праці підкоряються логіці досвіду та компетентності. У зв’язку з 
цим логічно очікувати, що для молоді найбільш типовою мала б бути траєкторія, яка 
складається і з періоду безробіття і початкових робочих місць, де лише набувається досвід 
та відточується кваліфікація. Крім того, логічно очікувати й чималу кількість станів для 
молодої людини, яка, одночасно, шукає себе та удосконалює. Український ринок праці не 
відповідає цій моделі. Говорячи загально він є антидосвідним: якщо людина з першого 
кроку не завершила транзит, її шанси завершити його в подальшому тільки погіршуються, а 
для осіб, що не знайшли гідну роботу з чотирьох станів, це стає майже неможливо. 

 

 


