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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання правового регулювання

працевлаштування молодих спеці$
алістів в Україні в сучасних умовах
має регулюватися не лише діючого
законодавства України, а й являти
собою єдине державне регламенту$
вання заходів, спрямованих на забез$
печення трудової зайнятості моло$
дих спеціалістів, що засновано на
нормах міжнародних організацій,
міжнародно$правових договорах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні в Україні існує низ$
ка досліджень з проблем працевлаш$
тування молодих спеціалістів. Над
розробкою пріоритетних напрямків
державного регулювання в цій сфері
працюють такі вчені: Скуратівський
В., Крушельницька О., Петроє О.,
Луговий В., Ренетова З., Богиня Д.,
Ситник П., Грішнова О., Онищук В.
тощо.
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ЗАЗНАЧЕНА ПРОБЛЕМА
Аналіз літератури та норматив$

но$правових документів вітчизняно$
го та міжнародного законодавства
дає можливість визначити, що про$
блема працевлаштування та зайня$
тості молодих спеціалістів стає все
більш актуальною, оскільки не знай$
шла свого належного розв'язання.

Метою статті є проведення по$
рівняльно$правового аналізу націо$
нального та міжнародного законо$
давства щодо  державного регулю$
вання працевлаштування молодих
спеціалістів, з'ясувати існуючі недо$
ліки в даній сфері та запропонувати
шляхи їх удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Основний закон країни — Кон$
ституція України, затверджена За$
коном України від 28 червня 1996 р.
[1],  в ст.43 проголошує: "Кожен має
право на працю, що включає мож$

ливість заробляти собі на життя пра$
цею, яку він вільно обирає або на яку
вільно погоджується". Однак, особ$
ливо важливою, на нашу думку, є
норма ч. 2 ст.43 Конституції, що пе$
редбачає обов'язок держави щодо
створення умов для повного здійс$
нення громадянами права на працю,
гарантування рівних можливостей у
виборі професії та трудової діяль$
ності, реалізації програм професій$
но$технічного навчання і підготовки
та перепідготовки кадрів. Комплекс
цих обов'язків держави можна роз$
глядати як певний механізм забезпе$
чення права, що передбачено у п.1
цієї статті. Отже, Основний закон
держави прямо проголошує право
кожного на працю та гарантує ство$
рення державою умов для повного
його здійснення.

Кодекс законів про працю Украї$
ни (КзпП України) є основним за$
гальним нормативно$правовим ак$
том у сфері трудового права, в яко$
му регламентації питань праці мо$
лоді і молодих спеціалістів присвя$
чено Главу ХІІІ, статті якої регла$
ментують різноманітні аспекти тру$
дової діяльності молоді, в тому числі
і деякі гарантії забезпечення її тру$
дової зайнятості. Але звертає на себе
увагу той факт, що майже всі статті
Глави ХІІІ КЗпП України регулюють
питання праці лише щодо осіб віком
до 18 років, внаслідок чого група мо$
лодих спеціалістів щодо додаткових
гарантій у сфері праці залишається
незахищеною.

Наступним нормативно$право$
вим актом, що регламентує питання
зайнятості і працевлаштування насе$
лення взагалі та зайнятості і працев$
лаштування молодих спеціалістів
зокрема, є Закон України "Про зай$
нятість населення". Так само як і
КЗпП України, він загалом присвя$
чується регламентації питань забез$
печення зайнятості населення Украї$
ни і містить декілька статей, що рег$
ламентують питання забезпечення
зайнятості молоді. Наприклад, п."в",
ч.1, ст.5 "Додаткові гарантії зайня$
тості для окремих категорій населен$
ня" гарантує працевлаштування ок$
ремих груп молоді на заброньовані
відповідними державними органами
робочі місця за робітничими профе$
сіями. Окремо потрібно виділити п.2
ст.20 вказаного Закону, згідно з яким
підприємствам, установам і організа$
ціям, що активно сприяють вирішен$
ню проблем зайнятості населення в
регіоні (шляхом створення додатко$
вих робочих місць для працевлашту$
вання чи організації оплачуваних
громадських робіт або використан$
ня понад встановлену квоту праці
осіб, які потребують соціального за$
хисту і не здатні на рівних умовах
конкурувати на ринку праці), відпо$
відно до законодавства України на$
даються пільги щодо податків та
інших платежів до бюджету, які час$
тково або повністю компенсують
витрати, пов'язані з прийняттям на
роботу додаткової кількості праців$
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ників. Проблемним питанням при
цьому є відсутність у Законі вказівок
щодо визначення підстав розширен$
ня роботодавцем штату працівників.

Такий підхід до вирішення про$
блеми працевлаштування молодих
спеціалістів застосовується в цілому
ряді європейських країн. Так, у
Швеції з кінця 70$х років держава
виплачує підприємцям, що прийма$
ють на роботу осіб у віці 18—19 ро$
ків, субсидії, що покривають 50% за$
робітної плати. Строк їх виплати
складає три місяці, а з 1986 року суб$
сидії для вказаних осіб, залучених на
роботу в промисловості, почали ви$
даватися протягом шести місяців.
Аналогічні субсидії передбачені та$
кож законодавством ряду інших
країн Італії, Великобританії. В ряді
інших країн, наприклад у Франції,
Ордонанс від 17 липня 1986 року пе$
редбачає податкові пільги для під$
приємств, що приймають на роботу
молодих спеціалістів у віці від 18 до
25 років; аналогічні пільги передба$
чає і законодавство Італії.

На думку В. Жернакова, кожна
національна система трудового пра$
ва — продукт історичного розвитку
конкретної країни, що відображає
особливості її історії, економіки,
політичної системи, структури на$
родного господарства, стереотипи
масової свідомості населення тощо.
Тому при вивченні та використанні
закордонного досвіду варто в повній
мірі враховувати можливості та межі
запозичення іноземних норм, право$
вих інститутів [2, с. 141]. Отже, для
найбільш якісного врегулювання
відносин щодо працевлаштування
молоді необхідно звертати увагу і на
іноземний досвід вирішення анало$
гічних проблем.

Закон України "Про місцеве са$
моврядування в Україні" від 21 трав$
ня 1997 р. [3] визначає, що організа$
ція роботи з працевлаштування мо$
лоді на місцях спрямовується і коор$
динується органами місцевого само$
врядування, до відома яких віднесе$
но питання: забезпечення ефектив$
ного використання трудових ре$
сурсів на відповідних територіях; за$
безпечення трудового навчання,
професійної орієнтації, продуктив$
ної праці учнів; підготовка і затвер$
дження територіальних програм
зайнятості.

Закон України "Про сприяння
соціальному становленню та розвит$
ку молоді в Україні" містить декіль$
ка статей, безпосередньо присвяче$
них регламентації діяльності дер$
жавних органів щодо працевлашту$
вання молоді та молодих спеціа$
лістів. Особливо слід відмітити ст. 8
вказаного Закону, яка визначає, що
держава підтримує і сприяє розвит$
кові підприємницької ініціативи та
діяльності молоді. Відповідно до п.2
цієї статті держава сприяє створен$
ню молодіжних бізнес$центрів,
бізнес$інкубаторів для реалізації
програми підготовки молоді до
підприємницької діяльності, надан$

ня інформаційних та консультатив$
них послуг. Із цією метою розроб$
ляється й реалізується система за$
ходів підтримки підприємництва мо$
лоді, включаючи довгострокове
пільгове кредитування, забезпечен$
ня виробничими приміщеннями,
страхування комерційного ризику.

Розвиткові молодіжного підпри$
ємництва приділено увагу в біль$
шості європейських країн. Молодіж$
ним кооперативам (під цю категорію
підпадають кооперативи, вік членів
яких не перевищує 25 років в Іспанії,
29 — в Італії, при цьому 10% членів
можуть бути старшими 30 років) дер$
жава на пільгових умовах виділяє
кредити, устаткування, оплачує
вступний внесок, якщо молода люди$
на є безробітною, частково погашає
кредити, надає допомогу в підготовці
кадрів та в експертному консульту$
ванні. Так, в Італії відповідно до За$
кону "Про першочергові заходи з
розвитку молодіжного підприєм$
ництва на Півдні країни" (1986 рік)
для молодіжних кооперативів перед$
бачено: держава відшкодовує їм до
60% витрат на будівництво молоді$
жних готелів та інших туристичних
об'єктів, придбання устаткування; до
75% видатків молодіжних коопера$
тивів на утримання туристичних
об'єктів відшкодовується протягом
першого року і до 50% — протягом
другого року, на 1/3 знижуються
відсотки за отримані кредити. Ана$
логічні закони прийнято у Франції та
у Бельгії.

Що стосується підзаконних нор$
мативно$правових актів, то першим
серед них необхідно назвати поста$
нову Верховної Ради України "Про
стан дотримання вимог законодав$
ства щодо працевлаштування непов$
нолітніх та випускників навчальних
закладів 2000 року" від 16 жовтня
2000 р. [4], яка визначає роботу Ка$
бінету Міністрів України (далі —
КМУ) у вказаній сфері такою, що не
в повному обсязі  відповідає гостроті
проблеми забезпечення зайнятості
молоді. Окрім цього, вказана поста$
нова містить перелік рекомендацій
для КМУ щодо поліпшення станови$
ща у сфері зайнятості молодих спе$
ціалістів.

Указ Президента України "Про
заходи щодо забезпечення працев$
лаштування молоді" від 6 жовтня
1999 р. [5] було прийнято з метою
надання допомоги різним категорі$
ям молоді України в адекватному
професійному самовизначенні та для
забезпечення заінтересованості ро$
ботодавців у створенні нових і додат$
кових робочих місць. Цей Указ
містить перелік заходів щодо забез$
печення працевлаштування молоді з
вказівкою на державні органи, що
несуть відповідальність за їх вико$
нання, та строки виконання цих за$
ходів.

У Росії з метою розширення мож$
ливостей працевлаштування безро$
бітних молодих спеціалістів та отри$
мання ними додаткових професійних

знань Федеральною службою зайня$
тості Росії було розроблено Поло$
ження про організацію тимчасової
зайнятості безробітної молоді —
"Молодіжна практика", затвердже$
не наказом від 22 листопада 1994 р.
Положення визначає один із на$
прямів роботи Федеральної держав$
ної служби зайнятості населення
Російської Федерації з безробітни$
ми молодими спеціалістами, які за$
реєстровані в службі зайнятості,
щодо створення можливостей для їх
працевлаштування та підвищення
конкурентоздатності на ринку праці.
"Молодіжна практика" організо$
вується та проводиться на підприє$
мствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності [6, с.
179—180].

У Швеції, де також існує пробле$
ма пошуку достатньої кількості ро$
бочих місць для молодих спеціаліс$
тів, у 80$ті роки було прийнято про$
грами, метою яких є забезпечення
зайнятості молоді. Ці програми охо$
пили великі групи молоді і в значній
мірі сприяли зниженню рівня безро$
біття серед молодих громадян краї$
ни [7, с. 75].

Вважаємо, що шведська модель
вирішення зайнятості молоді, незва$
жаючи на свій успіх, навряд чи може
бути застосованою в Україні, оскіль$
ки практичне застосування вказаних
програм у значній мірі спирається на
фактори, які є унікальними: Швеції
притаманні загальна згода в питанні
про необхідність зайнятості молоді
та її участі в суспільній праці, а та$
кож твердий обов'язок слідувати
цілям цієї політики. Такої думки су$
воро дотримуються соціальні парт$
нери — уряд, профспілки та підпри$
ємці, які діють спільно, розробляю$
чи та приймаючи соціальні програми.

Кабінетом Міністрів України 24
січня 2001 р. було прийнято поста$
нову №40 "Про затвердження Типо$
вого положення про молодіжний
центр праці" [8], яка відповідно до ст.
7 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвит$
ку молоді в Україні" регламентує
питання щодо порядку створення,
правового статусу, основних зав$
дань, прав та обов'язків молодіжних
центрів праці, які визначаються як
спеціалізовані державні установи,
що діють на госпрозрахунковій ос$
нові. Стаття 1 вказаної постанови
визначає, що основною метою діяль$
ності молодіжних центрів праці є
вирішення питань працевлаштування
молоді, забезпечення її зайнятості у
вільний від навчання час, сприяння
розвитку молодіжних ініціатив у
трудовій сфері, перепідготовка й
підвищення кваліфікації молодих
спеціалістів.

У 1996 році було прийнято де$
кілька спеціальних підзаконних нор$
мативно$правових актів, що регулю$
ють питання порядку працевлашту$
вання випускників вищих навчальних
закладів. Перший серед них — Указ
Президента України "Про заходи
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щодо реформування системи підго$
товки спеціалістів та працевлашту$
вання випускників вищих навчальних
закладів" від 22 січня 1996 р. [9] —
надає перелік джерел, із яких може
фінансуватися навчання у вищих на$
вчальних закладах, і залежно від
цього визначає можливі форми пра$
цевлаштування. Другий — це поста$
нова КМУ "Про порядок працевлаш$
тування випускників вищих навчаль$
них закладів, підготовка яких
здійснювалась за державним замов$
ленням" від 22 серпня 1996 р. [10],
прийнята на виконання вищезазна$
ченого Указу відповідно до ст. 52
Закону України "Про освіту" від 23
травня 1991 р. [11] та з метою забез$
печення реалізації права на роботу
за фахом випускникам вищих на$
вчальних закладів.

Постанова має досить вузьку
сферу дії, оскільки поширюється ті$
льки на випускників вищих навчаль$
них закладів, підготовка яких здійс$
нювалась за державним замовлен$
ням. Тому, на нашу думку, її необхі$
дно доповнити, вона має поширюва$
ти свою дії на всіх молодих спе$
ціалістів загалом, незалежно від дер$
жавного замовлення.

Із зазначеного можна зробити
висновок про достатньо високий
рівень правового регулювання пра$
вовідносин щодо працевлаштування
молоді в тому числі і молодих спе$
ціалістів, національним законодав$
ством, зважаючи на велику кількість
законів та підзаконних нормативно$
правових актів, що діють у вказаній
сфері.

Система міжнародно$правового
регулювання з питань праці стано$
вить основу національної політики
зайнятості більшості країн світу, в
тому числі й України, трудове зако$
нодавство якої включає в себе вели$
ку кількість міжнародно$правових
актів про працю. В сучасних умовах
загострюється проблема відповід$
ності національного законодавства
міжнародним стандартам, конвен$
ціям Міжнародної організації праці.

Відповідно до ст.9 Конституції
України діючі міжнародні договори,
згоду на обов'язковість яких дано
Верховною Радою України, є части$
ною національного законодавства
України. Аналогічне за змістом по$
ложення міститься в Законі України
"Про міжнародні договори України"
від 22 грудня 1993 р. Стаття 8—1
КЗпП України: якщо міжнародним
договором або міжнародною уго$
дою, в яких бере участь Україна,
встановлено інші правила, ніж ті, що
їх містить законодавство України
про працю, то застосовуються пра$
вила міжнародного договору або
міжнародної угоди.

Найвпливовішими міжнародни$
ми організаціями, які регулярно
здійснюють системні заходи у сфері
вирішення актуальних проблем зай$
нятості молоді, є Організація Об'єд$
наних націй та Міжнародної органі$
зації праці.

Виходячи з аналізу міжнародно$
правових актів, присвячених регулю$
ванню питань зайнятості молоді,
можна зробити висновок, що дія їх
у вказаній сфері поширюється тільки
на окрему групу молодих людей,
яким ще не виповнилося 18 років,
тобто на неповнолітніх.

Єдиною Конвенцією МОП, що
певною мірою регламентує питання
зайнятості інших груп молоді, є Кон$
венція  про сприяння зайнятості та
захист від безробіття №168.  У цій
Конвенції вказується, що є багато
категорій осіб, які шукають роботу,
які в минулому ніколи не визнавали$
ся чи перестали визнаватися безро$
бітними, або які ніколи не були охоп$
лені системами захисту безробітних.
Принаймні три з таких десяти кате$
горій осіб, котрі шукають роботу,
повинні отримувати соціальну допо$
могу, а саме:

— молодь, яка закінчила прохо$
дження професійної підготовки;

— молодь, яка завершила свою
освіту;

— повнолітні трудівники, серед
них інваліди, котрі завершили про$
ходження професійної підготовки;

— працівники$мігранти після по$
вернення на батьківщину, якщо
тільки вони не набули певних прав
відповідно до законодавства країни
їхньої останньої роботи;

— особи, які досі працюють не за
наймом.

Серед недоліків чинного законо$
давства України необхідно виділити
такі:

— обмеженість категорій моло$
ді, на яких поширюється дія спеці$
альних нормативно$правових актів у
сфері працевлаштування (більшість
із них регламентує заходи щодо не$
повнолітніх громадян або щодо ви$
пускників вищих навчальних зак$
ладів державної форми власності);

— певна застарілість норматив$
но$правової бази, оскільки деякі га$
рантії, передбачені нею, у зв'язку з
об'єктивною неможливістю реалі$
зації їх у сучасних економічних умо$
вах носять декларативний характер;

— відсутність прийнятих на дер$
жавному рівні спеціальних програм
забезпечення трудової зайнятості
молоді (як, наприклад, вищезазна$
чені "Молодіжна практика" в Росії та
"Можливості для молоді" і "Моло$
діжні бригади" в Швеції).

ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На підставі порівняльно$правово$

го аналізу національного та між$
народного законодавства у сфері за$
безпечення зайнятості молодих спе$
ціалістів нами було зроблено висно$
вок про майже повну їх відповідність.

Із аналізу міжнародно$правових
актів, які присвячені регулюванню
питань зайнятості молодих спеці$
алістів, ми зробили висновок, що
стосується інших категорій молоді,
таких як молоді спеціалісти та осо$
би віком до 28 років без освіти, то
вони залишилися поза міжнародно$

правовим захистом, що і проявило
певний вплив і на національне зако$
нодавство в цій сфері.

Відповідно до цього досліджен$
ня потрібна концептуальна розроб$
ка механізму державного регулю$
вання щодо аналізу нормативно$пра$
вової бази як національного, так і
міжнародного законодавства з пи$
тань працевлаштування молодих
спеціалістів. Багато проблематичних
питань постає під час розгляду цієї
проблематики, тому вона потребує
досить грунтовного розгляду та дос$
лідження, що має стати напрямом
подальших досліджень.
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