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Література 

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон 

України № 1702-VII від 

14.10.2014 р. (зі змінами та доповненнями) URL:http://zakon5.rada.go

v.ua/laws/show/1702-18  

2. Про затвердження Порядку проведення Національної оцінки ризиків 

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і 

оприлюднення її результатів: Постанова Кабінету Міністрів України 

та Національного банку України № 717 від 16.09.2015 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/717-2015-п  

3. Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, та фінансуванню тероризму у 2016 році URL: 

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20161125 

/zvit_ukr.pdf  

4. Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 601-р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/601-2017-%D1%80 

5. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, 

арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

про фінансування тероризму: Закон України від 17.11.2010 № 2698-

VI URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2698-17. 
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МОЛОДIЖНЕ БЕЗРОБIТТЯ В УКРАЇНI ТА ШЛЯХИ  

ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

 

Дані Міжнародної організації праці свідчать, що проблема 

зайнятості та працевлаштування молоді набула глобальних масштабів. 

Україна не є у цьому винятком. Безробіття серед людей у віці до 35 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/601-2017-%D1%80


273 
 

років стало однією із найгостріших соціально-економічних проблем, 

адже молодь – це майбутнє держави. 

Молодь формує особливий спектр ринку праці, який значно 

відрізняється від інших його складових. Саме молоде покоління в 

процесі пошуку роботи стикається з такими, притаманними зазвичай 

лише цій віковій групі, перепонами як: відсутність досвіду, соціальна 

незрілість, незахищеність та відсутність навиків професійної адаптації, 

невідповідність першого робочого місця рівню та якості отриманої 

освіти, високі вимоги роботодавців до професійних компетентностей 

молоді та невідповідність їх запитів реальним професійним обов’язкам 

тощо. Все це істотно посилює напруження на ринку праці серед 

молодіжного сегменту, який, з одного боку, є відкритим, мобільним, 

активним, цілеспрямованим, прогресивним ресурсом, що швидко 

вчиться та легко адаптується до мінливих змін. Однак, з іншого − 

відсутність практичних навичок та професійного досвіду нівелюють 

його конкурентоспроможність на ринку.  

Високий рівень безробіття молодих людей висвітлює нестабільне 

становище економіки в країні й негативно позначається на соціально-

економічній сфері життя. Безробіття супроводжується зниженням рівня 

життя населення, бідністю. Зазначимо, що більшість злочинів 

здійснюють молоді люди. Відсутність роботи провокує молодих людей 

до алкоголізму і наркоманії, а також стає приводом для абортів, 

розлучень і зростання кількості дітей-сиріт. 

Таким чином, зростання рівня молодіжного безробіття призводить 

до погіршення криміногенної ситуації у країні. 

Молодь, яка не може знайти роботу за фахом на батьківщині, 

емігрує за кордон для пошуку гідного місця праці, що стає причиною 

відтоку найефективнішої робочої сили. До того ж, низька 

підприємницька активність молодих людей, велика кількість 

працюючих пенсіонерів, тіньовий ринок праці ще погіршують ситуацію.  

Сучасна державна політика щодо боротьби з молодіжним 

безробіттям є малоефективною. Серед найвагоміших факторів, які 

впливають на рівень безробіття молодих людей з боку державних 

установ, є відстороненість останніх від проблем зайнятості молоді. Це 

стосується насамперед питань стандартизації професій, пропаганди і 

стимулювання підприємницької діяльності; регулювання відносин між 

бізнесом та освітніми установами; створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва й стимулювання розвитку малого і середнього 

бізнесу.  

З огляду на це, слід усяким чином запобігати зниженню рівня 

зайнятості, а також вживати певних заходів щодо боротьби з 

безробіттям серед молоді. Найважливішими в цьому напрямку є:  

− цілеспрямована робота у сфері професійної орієнтації молоді; 
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− встановлення тісного взаємозв’язку між університетами та 

ринком праці; 

− інформування молоді про становище на ринку праці, перелік 

вакантних посад, щоб після закінчення навчального закладу молоді 

люди могли знайти застосування своїм знанням;  

− забезпечення студентів стажуванням з боку потенційних 

роботодавців; 

− гарантування розвитку молодіжного бізнесу, шляхом 

формування підприємницьких навичок молоді, удосконалення чинної 

нормативно-правової бази, створення програм, що допомагали б 

відкрити власну справу;  

− прийняття антикризових законопроектів, спрямованих на 

мінімізацію впливу світової фінансової кризи на зайнятість і введення у 

дію обов’язкового державного соціального страхування;  

− залучення безробітної молоді до виконання суспільно 

важливих робіт для територіальних громад.  

Таким чином, процес системних змін в економіці та її 

пристосування до європейських стандартів вимагає глибоких змін на 

ринку праці, де важливою функцією держави стає процес створення 

умов та підтримка взаємодії головних учасників ринку зайнятості: 

молодого працівника, роботодавця і держави.  
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