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РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ПРО ЦЕ СУ 
ПРА ЦЕВ ЛА Ш ТУ ВАН НЯ МО ЛОДІ 

З ВИ ЩОЮ ОСВІТОЮ В КОН ТЕКСТІ ДЕР ЖАВ НОЇ
МО ЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИ КИ УК РАЇНИ

Abstract. The article is devoted to the problems of the training and employment of the
graduates of higher schools on Ukraine’s labour market. The normative-law
base regulating the process of employment of the youth in the context of the
youth policy in Ukraine is described, and the comparative analysis of the 
position of young high-qualification specialists on the domestic and foreign
labour markets is performed.

Про бле ма пра цев ла ш ту ван ня мо лоді є ак ту аль ною як для Ук раїни, так і для
світо вої гро мадсь кості в ціло му. Не за пе реч ною є істи на про те, що не раціональ не ви -
ко ри с тан ня тру до во го по тенціалу мо лоді сьо годні – це втра та якості ро бо чої си ли в
май бут нь о му. Мо лоді юна ки та дівча та як особ ли ва соціаль но-де мо графічна гру па
при вно сить у тру до ву діяльність свій ен тузіазм, енергію, ціле с пря мо ваність, нові ідеї
і го товність до пе ре тво рень. Соціальні ж наслідки мо лодіжно го без робіття є ба га то -
манітни ми. Відсутність пер спек тив пра цев ла ш ту ван ня істот но впли ває на мо ти -
вацію по ведінки мо ло дих лю дей, за го ст рює взаємовідно си ни в мо лодіжно му се ре до -
вищі і, як наслідок, мо же при зве с ти до соціаль ної та осо бистісної де с т рук тив ної по -
ведінки. То му розв’язан ня цієї про бле ми є однією з цілей дер жав ної мо лодіжної
політи ки Ук раїни.

У вітчиз няній на уковій думці за ро ки не за леж ності сфор му ва ли ся нові уяв лен -
ня про сутність мо лодіжної політи ки, її струк турні ком по нен ти та ме ханізм ре -
алізації. Те о ре тичні за са ди мо лодіжної політи ки висвітлю ють ся в публікаціях
вітчиз ня них соціологів Н. Чер ниш [1; 2; 3; 4] та М. Пе ре пе лиці [5], політо логічний
аналіз цьо го фе но ме ну здійсне ний у пра цях М. Го ло ва то го [6; 7; 8; 9]. Де що мен ше
ува ги на уковці приділя ють досліджен ню дер жав ної мо лодіжної політи ки на рин ку
праці, аналізу про блем функціону ван ня мо лодіжно го сег мен та рин ку праці та впли -
ву дер жа ви на фор му ван ня відно син між йо го суб’єкта ми. Ра зом з тим за ос танні ро -
ки спо с терігається тен денція до збільшен ня кількості та гли би ни на уко вих
досліджень з про блем мо лодіжно го рин ку праці; ува ги за слу го ву ють, на сам пе ред,
публікації  І. Ан де ла, О. Ба лакірєвої, Н. Вольсь кої, І. Дем чен ко, П. Ко роп ця,
С. Мель ни ка, М. Пе ре пе лиці, О. Яре мен ка та ін.

Ме тою цієї статті є соціаль но-пра во вий аналіз про це су підго тов ки та пра цев ла -
ш ту ван ня ви пу ск ників ВНЗ на вітчиз ня но му рин ку праці в зістав ленні із за -
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рубіжним досвідом, а та кож з прак ти кою фор му ван ня та ре алізації дер жав ної мо -
лодіжної політи ки у цій сфері. 

За виз на чен ням дослідни ка мо лодіжної про бле ма ти ки М. Пе ре пе лиці, 
“мо лодіжна політи ка є пев ною си с те мою ідей, те о ре тич них по ло жень сто сов но
місця, ролі та пер спек тив мо лоді в суспільстві, закріпле них у за ко но дав чих, нор ма -
тив них ак тах, інших до ку мен тах, а та кож діяльністю суб’єктів мо лодіжної політи ки
що до втілен ня цих те о ре тич них по ло жень у ре альність” [5]. 

От же, мо лодіжна політи ка здійснюється в усіх сфе рах життєдіяль ності мо лоді
як в її інте ре сах, так і в інте ре сах інших суб’єктів мо лодіжної політи ки, суспільства
в ціло му. Суб’єкта ми її роз роб ки і ре алізації є всі суспільні інсти туції, що
взаємодіють без по се ред ньо чи опо се ред ко ва но з мо лод дю, а та кож са ма мо лодь. Мо -
лодіжна політи ка вклю чає в се бе ба га то еле ментів і має склад ну струк ту ру. Однією
з її скла до вих є дер жав на мо лодіжна політи ка.

У Дек ла рації “Про за гальні за са ди дер жав ної мо лодіжної політи ки в Ук раїні”,
прий нятій у грудні 1992 р. [10], за зна чається, що мо лодіжна політи ка в Ук раїні є
пріори тет ним і спе цифічним на пря мом діяль ності дер жа ви та здійснюється в інте ре -
сах мо ло дої лю ди ни, суспільства, дер жа ви, з ура ху ван ням мож ли во с тей Ук раїни, її
еко номічно го, соціаль но го, істо рич но го, куль тур но го роз вит ку і світо во го досвіду
дер жав ної підтрим ки мо лоді. Дер жав на мо лодіжна політи ка ста вить за ме ту ство -
рен ня соціаль но-еко номічних, політич них, ор ганізаційних, пра во вих умов та га -
рантій для життєво го са мо виз на чен ня, інте лек ту аль но го, мо раль но го, фізич но го
роз вит ку мо лоді, ре алізації її твор чо го по тенціалу як у влас них інте ре сах, так і в інте -
ре сах Ук раїни. 

Се ред ос нов них на прямів ре алізації мо лодіжної політи ки в Ук раїні у Дек ла рації
“Про за гальні за са ди дер жав ної мо лодіжної політи ки в Ук раїні” (1992 р.) [10] за зна -
че но роз ви ток і за хист інте лек ту аль но го по тенціалу мо лоді, по кра щен ня умов і ство -
рен ня га рантій для здо бут тя мо лод дю освіти, спеціаль ної про фесійної підго тов ки та
пе репідго тов ки, а та кож за без пе чен ня зай ня тості мо лоді, її пра во во го за хи с ту з ура -
ху ван ням еко номічних інте ресів, про фесійних і соціаль них мож ли во с тей
суспільства.

Цілком по го д жуємо ся з М. Пе ре пе ли цею [5], що, не зва жа ю чи на зовнішню
подібність виз на чень мо лодіжної політи ки й дер жав ної мо лодіжної політи ки, во ни
по зна ча ють різні суспільні яви ща. Мо лодіжна політи ка – це діяльність усіх
суспільних інсти туцій сто сов но мо лоді, а дер жав на мо лодіжна політи ка є її скла до -
вою і ха рак те ри зує взаємовідно си ни дер жа ви й мо лоді. 

Дослідни ки мо лодіжних про блем з ме тою ви яв лен ня та вив чен ня за ко номір -
ностей функціону ван ня, а та кож пер спек тив роз вит ку на ма га ють ся кла сифіку ва ти
дер жав ну мо лодіжну політи ку за пев ни ми оз на ка ми, ство рю ють для цьо го її мо делі.
У ко лиш нь о му СРСР існу ва ла па тер налістська (від лат. paternus – батьківський,
опікунсь кий) мо дель дер жав ної мо лодіжної політи ки, за якою мо лодь роз гля да ла ся
як об’єкт іде о логічно го, ви хов но го впли ву з бо ку ра дянсь ких дер жав них та
партійних ор ганів. Здо бут тя Ук раїною не за леж ності, на жаль, не ду же зміни ло си ту -
ацію. На дум ку пре зи ден та Все ук раїнської гро мадсь кої ор ганізації “Наші діти” В. Ге -
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оргієнка [11], за ос танні ро ки був здійсне ний пе рехід до адміністра тив но го 
уп равління мо лод дю із жор ст кою вер ти кал лю звер ху вниз, а ре зуль та том ста ла втра -
та відповідаль ності са мої мо лоді за те, що відбу вається. Мо лодь не відчу ває
відповідаль ності за наслідки чиїхось рішень що до ре алізації мо лодіжної політи ки,
влас ної гро ма ди, суспільства та країни, а це, у свою чер гу, при зво дить до втра ти
відповідаль ної по ведінки що до влас но го жит тя.

То му з ог ля ду на по тре би сьо го ден ня не обхідно виз на ти (особ ли во дер жав ним
ор га нам), що мо лодь по вин на ста ти не тільки і не стільки ре ципієнтом, як ак тив ним
суб’єктом дер жа во тво рен ня, ре аль ним і рівним парт не ром у ви роб ленні мо лодіжної
політи ки та її втіленні у соціаль ну прак ти ку.

Для ство рен ня вітчиз ня ної мо делі мо лодіжної політи ки доцільно досліди ти
досвід за рубіжних країн у цій сфері. Так, М. Го ло ва тий виділяє дві ос нов них мо делі
за рубіжної дер жав ної мо лодіжної політи ки. Од на з них ха рак те ри зується до стат ньо
ак тив ним втру чан ням дер жа ви у сто сун ки суспільства і мо лоді (умов но “мо дель
Швеції”), дру га – тим, що пер шо чер го ва ува га дер жа ви спря мо ва на на соціаль но 
не за хи щені і “не бла го по лучні” гру пи мо лоді (не о кон сер ва тив на “мо дель США”).
Ок ре мо мо жуть роз гля да ти ся особ ли вості дер жав ної мо лодіжної політи ки в Біло -
русі, Іспанії, Мол дові, Німеч чині, Нідер лан дах, Пор ту галії, Росії, Сло вач чині, Чехії,
Фінляндії та інших країнах з ог ля ду на їх спе цифіку [9].

На дум ку ви ще заз на че них дослідників, при фор му ванні в Ук раїні влас ної мо делі
дер жав ної мо лодіжної політи ки вар то вра ху ва ти по зи тив ний досвід інших дер жав,
зо к ре ма та кий, як відхід від па тер налізму, став лен ня дер жа ви до мо лоді як до парт -
не ра в соціаль них про це сах, про ва д жен ня політи ки сто сов но мо лоді на за са дах суб -
сидіар ності, вра ху ван ня влас но го істо рич но го досвіду та про блем дер жа во тво рен ня
в ціло му.

Уза галь ню ю чи ре зуль та ти досліджен ня ос нов них за сад дер жав ної мо лодіжної
політи ки в країнах євро пейсь кої спільно ти, Н. Чер ниш за зна чає [1, с. 231], що та ка
політи ка ба зується на двох ос нов них у на званій послідо вності прин ци пах: 1) ак тив -
на й без по се ред ня участь мо лоді в роз робці та ре алізації мо лодіжних про грам; 
2) підтрим ка мо лодіжних ініціатив дер жав ни ми струк ту ра ми. Про цес до по мо ги 
мо лоді у західних країнах, як за зна ча ють дослідни ки, відна хо дить енергію в
індивіду алізації, а не в ко лек тивізації, в регіоналізації, а не в цен т ралізації, в плю -
ралізмі, а не в цен т ралізмі і в без по се редній участі, а не в уп равлінні звер ху. 

Од ним із дієвих ме ханізмів здійснен ня дер жав ної мо лодіжної політи ки є за ко но -
дав ст во, в яко му закріплені спе цифічні гро ма дянські соціальні пра ва мо лоді. Вер -
хов ною Ра дою Ук раїни за ро ки не за леж ності прий ня то низ ку за ко но дав чих актів,
спря мо ва них на ре алізацію прин ципів мо лодіжної політи ки, зо к ре ма по кра щен ня
умов і ство рен ня га рантій для здо бут тя мо лод дю освіти, спеціаль ної про фесійної
підго тов ки та пе репідго тов ки, спри ян ня мо лоді в пра цев ла ш ту ванні, підтримці й
підви щенні її еко номічної ак тив ності, ак тивізації мо лодіжно го підприємництва.

Го ло вним пра во вим ак том, у яко му скон цен т ро вані та закріплені пра ва, обов’яз -
ки, пільги та соціаль ний за хист мо лоді, є За кон Ук раїни “Про спри ян ня соціаль но -
му ста нов лен ню та роз вит ку мо лоді в Ук раїні” [12], прий ня тий Вер хов ною Ра дою
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Ук раїни в 1993 р., зі зміна ми та до пов нен ня ми, вне се ни ми у січні 2003 р. Ви щез га да -
ний За кон га ран тує мо лоді пра во на пра цю відповідно до от ри ма ної освіти та про -
фесії, га ран тує на дан ня пер шо го ро бо чо го місця на термін не мен ше двох років 
після за вер шен ня на вчан ня, про фесійної підго тов ки та пе репідго тов ки, а та кож
після про хо д жен ня військо вої служ би. 

Дер жа вою виз на чені функції служ би зай ня тості та інших дер жав них служб,
відділів, уп равлінь у спра вах сім’ї та мо лоді місце вих адміністрацій що до до по мо ги
мо лоді у пра цев ла ш ту ванні. За ко ном Ук раїни “Про зай нятість на се лен ня” (1991 р.)
[13] пе ред ба че но вста нов лен ня кво ти ро бо чих місць для мо лоді. За кон га ран тує 
на дан ня ро бо ти за спеціальністю на термін не мен ше трьох років тим мо ло дим
спеціалістам-ви пу ск ни кам дер жав них ви щих на вчаль них за кладів, по тре ба в яких
бу ла по пе ред ньо за яв ле на і підтвер д же на підприємства ми, ор ганізаціями, ус та но -
вами.

Важ ли вим ета пом дер жав ної політи ки у сфері спри ян ня тру довій та соціальній
адап тації мо лоді ста ло ство рен ня мо лодіжних центрів праці згідно з по ста но вою
Кабіне ту Міністрів Ук раїни 2001 р. “Про за твер д жен ня Ти по во го по ло жен ня про
мо лодіжний центр праці” [14]. Мо лодіжний центр праці по ви нен вирішу ва ти пи -
тання пра цев ла ш ту ван ня мо лоді, за без пе чен ня її зай ня тості у вільний від на вчан ня
час, спри я ти роз вит ку мо лодіжних ініціатив у тру довій сфері, відповіда ти за пе -
репідго тов ку та підви щен ня кваліфікації мо лоді.

З ме тою ство рен ня спри ят ли вих умов для роз вит ку мо лодіжно го підпри -
ємництва та змен шен ня без робіття у квітні 2002 р. Кабінет Міністрів Ук раїни прий -
няв по ста но ву “Про за твер д жен ня Дер жав ної про гра ми підтрим ки мо лодіжно го
підприємництва на 2002–2005 рр.” [15]. Ос нов ни ми за вдан ня ми про гра ми бу ли
спри ян ня роз вит кові підприємниць ко го сек то ру, за без пе чен ня успішної адап тації
мо лоді до умов рин ко вої еко номіки, ство рен ня пе ре ду мов для ак тивізації мо -
лодіжно го підприємництва, спри ян ня ство рен ню но вих ро бо чих місць для мо лоді.

Важ ли вим кро ком на шля ху удо с ко на лен ня ме ханізму соціаль но го за хи с ту мо -
лоді в су час них умо вах став підпи са ний Пре зи ден том у лю то му 2004 р. Указ “Про за -
хо ди що до вдо с ко на лен ня си с те ми ви щої освіти Ук раїни” [16]. Уря ду до ру ча лось
роз ро би ти Дер жав ну про гра му роз вит ку ви щої освіти на 2005–2007 рр., пе ред ба чив -
ши, зо к ре ма, впо ряд ку ван ня ме режі ви щих на вчаль них за кладів з ура ху ван ням 
за галь но дер жав них та регіональ них по треб у фахівцях з ви щою освітою, роз роб лен -
ня ме ханізму сти му лю ван ня участі ро бо то давців у підго товці та пра цев ла ш ту ванні
фахівців, в ор ганізації прак ти ки сту дентів. 

Ак ту аль на по тре ба у за без пе ченні соціаль но го ста нов лен ня і роз вит ку мо лоді,
ре алізації її кон сти туційних прав та сво бод обу мо ви ла не обхідність прий нят тя Вер -
хов ною Ра дою Ук раїни в ли с то паді 2003 р. За галь но дер жав ної про гра ми підтрим ки
мо лоді на 2004–2008 рр. [17]. 

Згідно з цією про гра мою пла нується за про ва ди ти дієвий ме ханізм от ри ман ня
пер шо го ро бо чо го місця ви пу ск ни ка ми ВНЗ, підви щи ти рівень за без пе чен ня про -
фесійно-технічних за кладів освіти то що. Що до спри ян ня пра цев ла ш ту ван ню мо лоді
цим до ку мен том пе ред ба чається сти му лю ва ти ро бо то давців на да ва ти мо лоді перші
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ро бочі місця, ство рю ва ти мо лодіжні цен т ри зай ня тості, бізнес-цен т ри, бізнес-інку -
ба то ри, сту дентські тру дові за го ни, за без пе чи ти умо ви для праці сту дентсь кої 
мо лоді без відри ву від на вчан ня та ін. Для сільської мо лоді ним пе ред ба чається
спри ян ня мо лодіжно му фер мер ст ву і підприємництву. 

Суттєвим та дов го очіку ва ним до пов нен ням до ком плек су до ку ментів із соціаль -
ної підтрим ки мо лоді став прий ня тий у ли с то паді 2004 р. Вер хов ною Ра дою Ук раїни
За кон Ук раїни “Про за без пе чен ня мо лоді пер шим ро бо чим місцем” [18]. Цей до ку -
мент ок рес лює ме ханізми сти му лю ван ня ро бо то давців та ре алізації дер жав них га -
рантій за без пе чен ня мо лоді пер шим ро бо чим місцем, рег ла мен тує по ря док на дан ня
до тації для за без пе чен ня мо лоді, яка от ри ма ла відповідну кваліфікацію, пер шим 
ро бо чим місцем. 

Про цес ста нов лен ня в Ук раїні де мо кра тич ної дер жа ви та гро ма дянсь ко го
суспільства, ви ко нан ня взя тих на се бе міжна род них зо бов’язань, а відтак вхо д жен ня
країни як рівно прав ної до світо во го і євро пейсь ко го співто ва ри ст ва ви ма гає фор му -
ван ня відповідно го нор ма тив но-пра во во го по ля та про ве ден ня аналізу чин но го за ко -
но дав ст ва на відповідність міжна род но-пра во вим ак там у сфері прав лю ди ни, зо к ре -
ма за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків у всіх сфе рах
життєдіяль ності суспільства. Ва го мим кро ком до нор ма тив но го за без пе чен ня прин -
ци пу ген дер ної рівності в Ук раїні є прий ня тий у 2005 р. Вер хов ною Ра дою Ук раїни
За кон “Про за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей жінок і чо ловіків” [19].
Відповідно до ст. 17 цьо го за ко ну жінкам і чо ловікам за без пе чу ють ся рівні пра ва і
мож ли вості у пра цев ла ш ту ванні, про су ванні по ро боті, підви щенні кваліфікації та
пе репідго товці. 

Про ве де ний аналіз нор ма тив но-пра во вої ба зи, яка сто сується мо лодіжно го пра -
цев ла ш ту ван ня, пе ре ко нує в не обхідності роз ши рен ня си с те ми ста ти с тич них по каз -
ників для соціаль но го моніто рин гу ви ко нан ня прий ня тих за конів і дер жав них про -
грам. Для ком плекс но го вимірю ван ня та оцінки ста но ви ща мо ло дих фахівців з ви щою
освітою на вітчиз ня но му рин ку праці, на на шу дум ку, доцільно роз ши ри ти на яв ну си -
с те му ще й за ра ху нок вста нов лен ня ген дер них ста ти с тич них по каз ників, інди ка торів.
На при клад, вар то ок ре мо вра хо ву ва ти за ста те вою оз на кою: кількість пра цев ла ш то ва -
них ви пу ск ників після закінчен ня ВНЗ про тя гом ро ку, кількість пра цев ла ш то ва них
ви пу ск ників ВНЗ, кількість за реєстро ва них без робітних ви пу ск ників ВНЗ, кількість
са мо зай ня тих спеціалістів із ви щою освітою, співвідно шен ня розміру за робітної пла -
ти мо ло дих спеціалістів з ви щою освітою, співвідно шен ня зай ня тих на керівних по са -
дах мо ло дих спеціалістів з ви щою освітою і т. ін. Не зва жа ю чи на те, що в ст. 5 За ко ну
Ук раїни “Про за без пе чен ня рівних прав та мож ли во с тей чо ловіків та жінок” [19] за -
зна че но, що на цен т раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди в га лузі ста ти с ти ки по кла де но зо -
бов’язан ня що до збо ру, аналізу та по ши рен ня ста ти с тич ної інфор мації сто сов но ста но -
ви ща жінок і чо ловіків у всіх сфе рах жит тя суспільства, шля хом гру пу ван ня їх за стат -
тю, такі дані в Ук раїні по ки що не фіксу ють ся. За про ва д жен ня ком плекс но го моніто -
рин гу функціону ван ня мо лодіжно го рин ку праці до помогло б дер жав ним ор га нам і
мо лодіжним ор ганізаціям ефек тивніше про во ди ти мо лодіжну політи ку, спря мо ва ну
на роз крит тя влас но го тру до во го по тенціалу як юнаків, так і дівчат.  
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Та ким чи ном, в Ук раїні за ро ки не за леж ності в ціло му сфор мо ва не нор ма тив но-
пра во ве по ле, спря мо ва не на ре алізацію прин ципів мо лодіжної політи ки із за без пе -
чен ням рівних прав та мож ли во с тей дівчат та юнаків, але існу ю че за ко но дав ст во 
є ще не до стат ньо ефек тив ним або ще да ле ко не завжди ре алізується у соціальній
прак тиці; відчу вається ма ла дієвість ство ре но го ним ме ханізму спри ян ня пра цев ла -
ш ту ван ню мо ло дих дівчат та юнаків, підтримці їх еко номічної ак тив ності. Це
підтвер д жу ють ре зуль та ти соціологічно го досліджен ня, про ве де но го у 2005 р. Цен т -
ром соціаль них ініціатив Інсти ту ту соціології НАН Ук раїни в рам ках про ек ту 
Про гра ми роз вит ку ООН “Ство рен ня без печ но го се ре до ви ща для мо лоді”*, за 
яки ми здійснен ня мо лодіжної політи ки в Ук раїні більшість мо ло дих лю дей оцінює
скеп тич но. Ли ше 6% ре с пон дентів цілком за до во лені тим, як во на про во дить ся, 
21% мо ло дих лю дей вва жає її здійснен ня не ефек тив ним, а 29% – скоріше, не ефек -
тивним, ніж ефек тив ним. За сло ва ми ре с пон дентів, най ак ту альнішою про бле мою
для мо ло до го по коління, якій дер жа ва не приділяє на леж ної ува ги, є пра цев ла ш -
туван ня (76% опи та них) [20].

Втілен ням норм за ко ну у що ден ну прак ти ку ма ють зай ма ти ся ство рені дер жа -
вою соціальні інсти туції; не зва жа ю чи на їх зро с та ю чу ос таннім ча сом кількість та
про ду ко вані ни ми чис ленні про гра ми і за хо ди, мо лодь країни до сить кри тич но
оцінює їх зу сил ля. Про не до стат ньо ефек тив ну ро бо ту дер жав них ус та нов та ор -
ганізацій, які по кли кані спри я ти про це су пра цев ла ш ту ван ня мо лоді (цен т ри зай ня -
тості та мо лодіжні цен т ри праці), свідчать ре зуль та ти опи ту ван ня, про ве де но го вес -
ною 2004 р. Ук раїнським інсти ту том соціаль них досліджень та Цен т ром “Соціаль -
ний моніто ринг”**. З од но го бо ку, одер жані ре зуль та ти свідчать: до сить значній ча -
с тині мо лоді (88%) відо мо, що до по мо гу в пра цев ла ш ту ванні їм по кли кані на да ва ти
цен т ри дер жав ної служ би зай ня тості, а тре тині мо лоді та кож відо мо про існу ван ня
мо лодіжних центрів праці і не дер жав них ка д ро вих агентств. Мо лоді лю ди на за гал
поінфор мо вані, що дер жав ною служ бою зай ня тості, мо лодіжни ми цен т ра ми праці
здійснюється низ ка за ходів для за без пе чен ня пра цев ла ш ту ван ня мо лоді, а са ме: 60%
ре с пон дентів обізнані з мож ливістю здійсни ти про фесійну підго тов ку або пе репідго -
тов ку, 56% мо ло дих лю дей зна ють про на дан ня інфор мації що до на яв ності ва кансій,
39% мо лоді відо мо про на дан ня по слуг з про форієнтації, 37% ре с пон дентів во -
лодіють інфор мацією про мож ливість пра цев ла ш ту ва ти ся на ро бочі місця, ство рені
за ра ху нок до тацій ро бо то дав цю, а 29% опи та них зна ють про мож ливість за лу чен ня
до гро мадсь ких робіт. Най ниж чий рівень поінфор мо ва ності мо ло дих лю дей сто су -
вав ся пи тань пра цев ла ш ту ван ня гро ма дян, які по тре бу ють соціаль но го за хи с ту шля -
хом бро ню ван ня/кво ту ван ня для них ро бо чих місць (14%) та ство рен ня до дат ко вих
ро бо чих місць шля хом на дан ня до тацій ро бо то дав цеві (17%). 

* Під час соціологічного дослідження, яке проводилося в травні 2005 р., було опитано 1804 респонденти
віком 15–23 роки із семи регіонів України; 1359 опитаних мешкали в містах, 445 – у сільській місцевості;
51% опитаних становили юнаки, 49% – дівчата; 37% – школярі, 25% – студенти, 38% – працююча молодь.

** Опитування проводилося в березні 2004 р. в усіх областях, АР Крим та м. Києві. Всього опитано 2025
респондентів віком від 18 років і старше.



Але, з іншо го бо ку, у по шу ках ро бо ти мо лоді лю ди у пер шу чер гу звер та ли ся б до
друзів чи знай о мих (62%) і до ро дичів (57%). До цен т ру зай ня тості за до по мо гою
звер ну ло ся б 45% ре с пон дентів, а до мо лодіжних центрів праці – ли ше 27% опи-
та них [21, с. 122–127].

От же, діяльність дер жав них ус та нов, які на да ють по слу ги у пра цев ла ш ту ванні,
без пе реч но, пев ною мірою сприяє за без пе че ності зай ня тості мо лоді, хо ча, як вид но з
на ве де них да них, навіть до стат ня поінфор мо ваність що до ком плек су по слуг з 
пра цев ла ш ту ван ня ще не в стані до корінно зміни ти спра ву і суттєво впли ну ти на
змен шен ня без робіття се ред мо лоді, в то му числі й з ви щою освітою. 

Як за зна ча ло ся ви ще, од ним із пріори тет ним на прямків дер жав ної мо лодіжної
політи ки є роз роб ка за ходів, спря мо ва них на пра цев ла ш ту ван ня ви пу ск ників ви щих
на вчаль них за кладів. Цей на прям, на на шу дум ку, вар то роз г ля ну ти в кон тексті
приєднан ня Ук раїни до Бо лонсь ко го про це су. Аналіз ос нов них до ку ментів Бо лонсь -
ко го про це су [22] свідчить, що ос нов ною ме тою за дек ла ро ва ної в до ку мен тах
освітньої політи ки є по лег шен ня до сту пу сту дентів та інших учас ників на вчаль но го
про це су до освітніх ре сурсів і ринків праці євро пейсь ко го про сто ру. Пра цев ла ш ту -
ван ня освіче ної мо лоді вва жається од ним з ос нов них інди ка торів ре зуль та тив ності
Бо лонсь ко го про це су.

Ви ко ри с тан ня Ук раїною євро пейсь ко го досвіду у сфері підго тов ки мо ло дих
фахівців та їх пра цев ла ш ту ван ня на бу ває особ ли во ак ту аль но го зна чен ня в умо вах
сьо го ден ня. Порівняль ний аналіз ста но ви ща мо лоді на світо во му рин ку праці та 
на ших мо ло дих співвітчиз ників на вітчиз ня но му рин ку праці дає мож ливість по -
бачи ти найбільш про бле ма тичні сто ро ни мо лодіжної зай ня тості. Оз най ом лен ня з
ос нов ни ми шля ха ми розв’язан ня тих про блем, що ви ни ка ють у цій сфері в за -
рубіжних країнах, доз во лить оп тимізу ва ти за хо ди, спря мо вані на ре алізацію ос нов -
них прин ципів дер жав ної мо лодіжної політи ки Ук раїни. 

Виз на чаль ним чин ни ком за без пе чен ня зай ня тості мо лоді є фак тор освіти та про -
фесійної підго тов ки. Уже в 70-х рр. ХХ ст. дослідни ки звер ну ли ува гу на те, що
рівень освіти впли ває не ли ше на розміри при бутків лю ди ни, але й на пер спек ти ву
на леж но го пра цев ла ш ту ван ня. Прак тич но в усіх країнах Євро пи про сте жується тен -
денція до зни жен ня рівня без робіття зі зро с тан ням освітньо го рівня. Ос танні
досліджен ня, ре зуль та ти яких бу ли висвітлені у до повіді рек то ра Ризь кої міжна род -
ної ви щої шко ли еко номіки та уп равління О. Ніко лаєва, свідчать про те, 
що у 2004 р. рівень без робіття в 25 країнах Євро пейсь ко го Со ю зу се ред лю дей з
освітою ниж че се ред нь о го рівня ста но вив 12,9%, се ред лю дей з се ред нь ою освітою –
9,9%, а се ред лю дей з ви щою освітою – ли ше 5,3%. То му кількість лю дей, які праг -
нуть от ри ма ти ви щу освіту, в усіх євро пейсь ких країнах постійно зро с тає. На сьо -
годнішній день у країнах ЄС більш ніж 26% мо ло дих лю дей у віці 20–29 років на вча -
ють ся у ви щих на вчаль них за кла дах. А в та ких країнах, як Фінляндія, цей по каз ник
до ся гає 44%. Як наслідок, більш ніж 40% мо ло дих лю дей в країнах ЄС за раз ма ють
дип лом ба ка ла в ра. У країнах Східної та Цен т раль ної Євро пи цей по каз ник навіть
пе ре ви щує се ред ньоєвро пейські по каз ни ки [23].

Та ка за ко номірність про сте жується і за по каз ни ка ми в 30 країнах, які на ле жать
до Ор ганізації еко номічної співпраці та роз вит ку (ОЕСР) [24]. За аналітич ни ми да -
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ни ми цієї інсти туції рівень зай ня тості жінок з ви щою освітою пе ре ви щує 75% 
у 26 країнах Євро пи та Північної Аме ри ки, але вод но час за ли шається у цих країнах
ниж чим рівня зай ня тості чо ловіків з ви щою освітою. Різни ця між рівня ми зай ня -
тості різних за стат тю осіб, змен шується за леж но від рівня освіти; во на ста но вить
23% се ред осіб без по вної се ред ньої освіти і 11% се ред осіб з ви щим рівнем освіти.

Ана логічна тен денція до збільшен ня кількості сту дентів ви щих на вчаль них 
за кладів спо с терігається і в Ук раїні. Так, за да ни ми Держ ко м ста ту Ук раїни [25], 
у період з 1991-го до 2006 р. кількість сту дентів на вчаль них за кладів ІІІ–IV рівнів 
ак ре ди тації зрос ла май же в 2,5 ра зу і у 2005/06 навч. році ста но ви ла 2203,8 тис. осіб.
До 2004/05 навч. року зро с та ла і кількість на вчаль них за кладів ІІІ–IV рівнів. Як що
в 1990/91 навч. році їх налічу ва ло ся 149, то у 2005/06-му – 347, пе ре важ но за ра ху -
нок ство рен ня при ват них ВНЗ. У 2005/06 навч. році внаслідок по си лен ня про це ду -
ри ліцен зу ван ня ВНЗ їх кількість змен ши ла ся до 345, і то му на сьо годнішній день 
ук раїнських сту дентів го ту ють 113 не дер жав них ВНЗ із плат ною фор мою на вчан ня
і 232 дер жав них ВНЗ, що про по ну ють як бю д жет ну, так і кон тракт ну фор ми на -
вчання. На ве дені дані в ціло му свідчать про підви щен ня фа хо во го освітньо го рівня
на се лен ня, але дослідни ки за ува жу ють, що за ос танні ро ки приріст ви пу ск ників 
май же цілком скла дається із спеціалістів у га лузі еко номіки, фінансів, уп равління,
пра ва, міжна род них відно син [21, с. 35]. Інши ми сло ва ми, при за галь но му рості
освітньо го рівня наміти ла ся три вож на тен денція до роз ри ву між по тре ба ми
суспільства та підго тов кою ви пу ск ників за ліче ни ми на пря ма ми освітньої підго тов -
ки. За сло ва ми міністра освіти і на уки Ук раїни С. Ніко лаєнка [26], в нашій країні у
2007 р. ре аль на по тре ба існує пе ре дусім у будівель них, тех но логічних, технічних 
ма ши но будівних та пе да гогічних спеціаль но с тях.

Од ним із важ ли вих чин ників ви бо ру ви що го на вчаль но го за кла ду і про фесії є
на явність пер спек ти ви пра цев ла ш ту ван ня та рівень мож ли вої оп ла ти. У ба га ть ох
країнах-чле нах ЄС сьо годні спо с терігається пе ре ви роб ництво спеціалістів з ви -
щою освітою, внаслідок чо го ус клад ню ють ся по шу ки ро бо чо го місця за фа хом.
Згідно з досліджен ня ми Євро ста ту, у 30% мо лоді Євро пейсь кої спільно ти ро бо та
не відповідає рівню освіти та кваліфікації. Тра диційно та кий роз рив є
найбільшим у країнах Півден ної Євро пи (35%), мен шим – в Австрії та Гол ландії
(30%) [23]. 

Згідно з да ни ми Ор ганізації еко номічної співпраці та роз вит ку (ОЕСР) [24], за
ста ном на 2004 р. близь ко 1/3 ви пу ск ників ВНЗ у світі от ри ма ли про фесійні спеціаль -
ності в га лузі суспільних на ук, бізне су чи пра ва. Кож ний чет вер тий сту дент от ри мав
дип лом за іншим, та кож до сить по пу ляр ним на прям ом, пов’яза ним з на уко вою
діяльністю, а са ме: інже нер на спеціальність; спеціаль ності пов’язані з ви роб ництвом,
будівництвом, сільським гос по дар ст вом, а та кож ма те ма ти кою та інфор ма ти кою.

У се ред нь о му в країнах ОЕСР більше 2/3 ви пу ск ників, які от ри ма ли дип ло ми в
га лузі гу манітар них на ук, ми с тецтва, освіти, охо ро ни здо ров’я і соціаль но го за без пе -
чен ня, – це жінки. Од нак пред став ниці жіно чої статі ста нов лять мен ше 1/3 ви пу ск -
ників у га лузі ма те ма ти ки та інфор ма ти ки, а та кож мен ше 1/5 від за галь ної кількості
ви пу ск ників інже нер них спеціаль но с тей і спеціаль но с тей, пов’яза них із ви роб -
ництвом чи будівництвом.
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Най кращі пер спек ти ви на рин ку праці ма ють у Європі ті, хто вив чав ме ди ци ну,
бізнес, юри с пру денцію. Не по гані шан си – в інже нерів та будівель ників, а най менші –
у тих, хто вив чав гу манітарні, при род ничі на уки та сільське гос по дар ст во [24].

От же, в Ук раїні та роз ви ну тих країнах Євро пи існує спільна, на пер ший по гляд,
про бле ма пе ре ви роб ництва од них і не до ви роб ництва інших спеціаль но с тей, але її
при чи ни та зміст є різни ми. В країнах ЄС по пит на фахівців з ви щою освітою ре гу -
люється (при чо му до стат ньо ефек тив но) по пи том на рин ку пра цев ла ш ту ван ня, 
а по тре би в спеціалістах то го чи іншо го профілю виз на ча ють ся ви мо га ми
постіндустріаль них еко номік. В Ук раїні ж ри нок ще не ви ко нує пев ною мірою свою
ре гу ля тив ну функцію, а ви ща шко ла го тує фахівців не відповідно до по треб
індустріаль но го ти пу еко номік, а за вкоріне ни ми в ма совій свідо мості сте рео ти па ми
що до пре стиж них у суспільстві про фесій. Свідчен ням цьо го є життєві пла ни ук -
раїнських сту дентів, ве ли ка ча с ти на яких усвідо млює цю про бле му. Так, за ре зуль -
та та ми соціологічно го опи ту ван ня “Став лен ня ака демічної спільно ти до універ си -
тетсь кої ав то номії та по ряд ку її впро ва д жен ня”*, 57% ре с пон дентів у май бут нь о му
не ма ють надії пра цю ва ти за фа хом, і тільки 13% сту дентів вва жа ють, що бу дуть пра -
цю ва ти після закінчен ня на вчан ня за от ри ма ною в універ си теті спеціальністю. Ли -
ше 22% сту дентів вось ми на вчаль них за кладів, які бра ли участь в опи ту ванні, впев -
нені, що змо жуть після закінчен ня універ си те ту знай ти ро бо ту за фа хом, яка 
б відповіда ла їхнім ос нов ним ви мо гам [27].

В Ук раїні у 2005/06 навч. ро ці от ри ма ли дип ло ми про про фесійну освіту 
142,7 тис. фахівців, дип лом про ви щу освіту – на ба га то більше – 372,4 тис.
спеціалістів, тоб то на ри нок праці вий ш ло 515,1 тис. дип ло мо ва них спеціалістів, які
відповідно до вітчиз ня но го за ко но дав ст ва ма ють пра во на “пер ше ро бо че місце”.
Згідно з да ни ми Держ ко м ста ту Ук раїни [25], по тре ба підприємств у працівни ках в
2005 р. ста но ви ла 186,6 тис. місць, з них ли ше 66,2 тис. – для спеціалістів з ви щою
освітою. Та ким чи ном, са мою дер жа вою за кла да ють ся пе ре ду мо ви мо лодіжно го без -
робіття.

Ре зуль та ти соціологічних досліджень свідчать, що значній ча с тині мо лоді при -
таманні па сивні очіку ван ня до по мо ги в пра цев ла ш ту ванні від дер жа ви. Так, за да ни -
ми соціологічно го опи ту ван ня, про ве де но го цен т ром соціаль них ініціатив Інсти ту ту
соціології НАН Ук раїни в рам ках про ек ту Про гра ми роз вит ку ООН “Ство рен ня
без печ но го се ре до ви ща для мо лоді”**, се ред най е фек тивніших за собів спри ян ня
зай ня тості мо лоді 44% ре с пон ден ти на зва ли за без пе чен ня на вчаль ни ми за кла да ми

* Це КСД було проведене з листопада 2005 р. по  травень 2006 р. соціологічною групою консорціуму 
з впровадження університетської автономії. Дослідження проводилося у 8 ВНЗ України: Дні -
пропетровському НУ, Донецькому НУ, Львівському НУ ім. І.Франка, НУ “Києво-Могилянська
академія”, Українському католицькому університеті, Університеті економіки і права “КРОК”, Хар -
ківському НУ ім. В. Н. Каразіна, Чернівецькому НУ ім. Ю. Федьковича. В опитуванні взяли участь 1605
студентів, з них 62,7% – дівчата та 37,3% – юнаки. 

** Під час  соціологічного дослідження, яке проводилося в травні 2005 р., було опитано1804 респонденти
віком від 15 до 23 років із семи регіонів України,1359 опитаних мешкали в містах, 445 – у сільській
місцевості; 51% опитаних  становили юнаки, 49% – дівчата; 37% – школярі, 25% – студенти, 38% –
працююча молодь.
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пер шо го ро бо чо го місця ви пу ск ни кам та вста нов лен ня на підприємствах кво ти 
для мо лоді (41% опи та них) [21].

Для су час ної ук раїнської мо лоді виз на чаль ни ми що до пра цев ла ш ту ван ня та ви -
бо ру місця ро бо ти є ма теріальні чин ни ки. Так, за да ни ми соціологічно го досліджен -
ня “Мо лодь на по розі са мостійно го жит тя”*, в ієрархії ви мог, яким, на дум ку мо лоді,
по вин на відповіда ти ро бо та, є пе ре дусім праг нен ня “до б ре за роб ля ти” (86%), “жи ти
спокійним і за без пе че ним жит тям” (82%), “за сто со ву ва ти свої здібності” (80%).
Мінімаль ний рівень за робітку, на який мо лоді лю ди з ви щою освітою тоді в Ук раїні
по го д жу вали ся, ста но вив від 500 (700) грн. до 1500 грн. і ви ще. У ма теріаль них ви -
мо гах що до рівня оп ла ти праці спо с теріга ють ся ґен дерні відмінності, а са ме: жінки
частіше по го д жу ють ся на ниж чу зар пла ту [21, с.75].

На вітчиз ня но му рин ку праці скла ла ся па ра док саль на си ту ація. За сло ва ми ди -
рек то ра Дер жав но го цен т ру зай ня тості В. Га лиць ко го, у 2005 р. ча ст ка без робітної
мо лоді 15–24 років зни зи ла ся до 14,9% (для порівнян ня, у 2000 р. рівень мо лодіжно -
го без робіття ста но вив 24,2%). На кінець 2006 р. у дер жавній службі зай ня тості
місти ла ся інфор мація про 2 млн. 100 тис. ва кансій, але слід за зна чи ти, що 59% цих
ва кансій – ро бочі місця із зар плат нею, ниж чою 495 грн., і всьо го 5% із них – із 
зар плат нею, ви щою 1000 грн. [28]. На явність та ко го ве ли ко го дис ба лан су між пре -
тензіями мо лоді з ви щою освітою що до рівня сво го ма теріаль но го за без пе чен ня, 
з од но го бо ку, та ре аль ною си ту ацією, що скла ла ся на вітчиз ня но му рин ку праці, 
з іншо го, є однією із при чин тру до вої міграції ви со кок валіфіко ва них мо ло дих
фахівців за кор дон. У Росії уряд пла нує підви щи ти се ред ню за робітну пла ту в пер -
шо му квар талі 2008 р. до еквіва лен ту 1000 дол. США; у країнах Західної Євро пи
рівень за робітної пла ти в 10–12 разів ви щий, ніж у нас, то му, як за зна чав в ос танній
за ча сом щорічній до повіді ге не раль ний ди рек тор Міжна род ної ор ганізації праці,
старіюча Західна Євро па мо же роз ра хо ву ва ти тільки на при плив мо ло дої ро бо чої си -
ли з країн Цен т раль ної та Східної Євро пи [29]. Як що си ту ація сто сов но ма теріаль -
ної ви на го ро ди за пра цю в най б лижчі ро ки не змінить ся, то мож на спрог но зу ва ти,
що кількість найк валіфіко ваніших, най ак тивніших та най освіченіших лю дей, які 
по ки нуть те ре ни країни, збільшить ся.

Ре зуль та ти соціологічно го досліджен ня, про ве де но го Ук раїнським інсти ту том
соціаль них досліджень та цен т ром “Соціаль ний моніто ринг”**, по ка за ли, що про тя -
гом 2002–2003 рр. за ме жа ми Ук раїни пра цю ва ли 5% ре с пон дентів віком від 18 до 28
років включ но [21, с. 97]. За да ни ми інших досліджень тру до вої міграції на се лен ня
Ук раїни, мо лодь ста но вить при близ но тре ти ну по то ку за робітчан [30].

Пи тан ня тру до вої міграції ча с то по стає пе ред ви пу ск ни ка ми ви щих на вчаль них
за кладів пе ре дусім че рез те, що фах сво го ча су оби рав ся ни ми без вра ху ван ня по пи -

* Соціологічне дослідження проведене Державним інститутом проблем сім’ї та молоді у травні 2003 р.
Опитано 4665 респондентів віком від 16 до 20 років у Кіровоградській, Львівській, Миколаївській,
Харківській, Київських областях, АР Крим та м. Києві.

** Опитування проводилося в 2003 р. в усіх областях, АР Крим та м. Києві. Усього опитано 2053
респонденти віком від 18 років і старше. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення за
основними демографічними характеристиками.
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ту на рин ку праці, осо би с тих здібно с тей лю ди ни та змін у ха рак тері і роз вит ку еко -
номіки. Цей вис но вок підтвер д жу ють ре зуль та ти соціологічно го досліджен ня
“Особ ли вості зовнішньої тру до вої міграції мо лоді в су час них умо вах”*. Важ ли во та -
кож відміти ти той факт, що у фор му ванні мо ти ваційних ус та но вок мо лоді з ви щою
освітою важ ли ву роль відіграє не тільки ма теріаль не ста но ви ще мігран та, але й
рівень йо го життєвих до ма гань. Зо к ре ма, фо кус-гру по ве опи ту ван ня ви я ви ло, що
більшість учас ників тру до ву міграцію за кор дон роз гля да ють як мож ливість ство -
рити стар то вий капітал для роз вит ку влас но го бізне су [21, с. 99–101].

Та ким чи ном, аналіз пра во вих і ор ганізаційних за сад дер жав ної мо лодіжної
політи ки Ук раїни за га лом та про це су пра цев ла ш ту ван ня й підтрим ки еко номічної
ак тив ності мо лоді на рин ку праці зо к ре ма доз во ляє зро би ти такі вис нов ки. В Ук -
раїні фор маль но ство рені на лежні умо ви для ре алізації пра ва мо лоді на пра цю
відповідно до здо бу тої освіти та кваліфікації, ви ко нан ня освітою соціаль ної функції
за без пе чен ня вер ти каль ної соціаль ної мобільності мо лоді, ви ко ри с тан ня ос тан нь ою
ак тив них форм соціаль но го за хи с ту у ви пад ку без робіття. Про те ос новні дер жавні
за хо ди підтрим ки мо лоді, в яких пе ред ба че но низ ку ак ту аль них за вдань що до
розв’язан ня цих про блем, ма ють здебільшо го дек ла ра тив ний ха рак тер, у них
відсутні кон кретні ме ханізми до сяг нен ня по став ле них цілей та не виз на чені дже ре -
ла фінан су ван ня за ходів, внаслідок чо го в мо лодіжно му се ре до вищі фіксується кри -
ти цизм та скеп сис. Більшість за вдань що до ре алізації про грам бе ре на се бе дер жа ва, 
у той час як уря дові ор га ни мог ли б ча с ти ну за вдань де ле гу ва ти не дер жав но му 
сек то ру з відповідним ор ганізаційним та фінан со вим за без пе чен ням та кон тро лем.
Не обхідно та кож більш дієво на ла го ди ти моніто ринг ви ко нан ня дер жав них про грам
на місце во му та регіональ но му рівнях, за про ва ди ти більш гнуч ку й ре алістичну си с -
те му по каз ників, вдо с ко на ли ти діяльність ста ти с тич ної служ би.

Аналіз об’єктив них та суб’єктив них по каз ників, що відо б ра жа ють ста но ви ще ук -
раїнської мо лоді на су час но му рин ку праці, та порівнян ня йо го із ста но ви щем 
мо лоді на світо во му рин ку праці доз во ляє зро би ти такі вис нов ки:

– у Ук раїні, як і в роз ви не них за рубіжних країнах, зро с тає рівень освітньої та
про фесійної підго тов ки мо лоді;

– в нашій країні, як і в країнах – чле нах Євро пейсь ко го Со ю зу, про сте жується
пе ре ви роб ництво спеціалістів з ви щою освітою, внаслідок чо го ус клад ню ють ся по -
шу ки ро бо чо го місця за фа хом;

– у той же час спо с теріга ють ся розбіжності в пер спек тив ності спеціаль но с тей на
рин ку праці; так, в Європі це – спеціалісти в га лузі ме ди ци ни, бізне су та юри с пру денції,
а в Ук раїні – фахівці інже нер них про фесій, що зу мов ле но різни ми ти па ми еко номік;

– для ук раїнської мо лоді се ред на ста нов що до пра цев ла ш ту ван ня пріори те том 

* Це соціологічне дослідження проводилося Державним інститутом проблем сім’ї та молоді у 
жовтні – листопаді 2003 р. Емпіричну базу дослідження склали дані глибинних інтерв’ю з молодими
працівниками-мігрантами, напівструктурованих інтерв’ю з експертами, а також фокусованих групових
інтерв’ю  з молодими людьми, які мають вищу освіту і планують найближчим часом виїхати на роботу за
кордон.



є ма теріаль на ви на го ро да за ро бо ту, а не мож ливість за до воль ни ти рівень очіку вань
в Ук раїні спо ну кає мо ло дих лю дей вда ва ти ся до тру до вої міграції.

От же, без вра ху ван ня спе цифічних особ ли во с тей мо лоді як суб’єкта рин ку
праці, без вив чен ня наслідків впли ву на ме ханізм йо го функціону ван ня еко номічних
та соціокуль тур них чин ників соціалізації мо ло до го по коління, без аналізу сте рео -
типів суспільної свідо мості, тра дицій, мен таль ності та їх впли ву на тру до ву ети ку
не мож ли во ефек тив но вирішу ва ти про бле ми зай ня тості мо лоді. Соціологічний
аналіз мо лодіжних ціннісних орієнтацій у ре жимі моніто рин гу ство рює мож ли вості
для по яс нен ня ста ну та змін у її еко номічно му та соціаль но му са мо по чутті у кон -
крет них умо вах, що сфор му ва ли ся на рин ку праці, для про гно зу ван ня роз вит ку ви -
щої освіти та на уко во го обґрун ту ван ня си с те ми за ходів дер жав ної мо лодіжної
політи ки з цьо го пи тан ня. 
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