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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМОЛОДІ В УКРАЇНІ

Економічно активне населення є основою формування робочої сили. Його
кількість залежить від чисельності населення економічно активного віку та рівня його
економічної активності. Оскільки вік молоді законодавчо визначається межами 14–35
років, то основна частина молодих людей належить до економічно активної частини
населення.

Частка молоді у складі безробітного населення протягом 2005 – 2012 року
постійно зростала від 47,3% у 2005 році, у 2008 – 2010 складала близько 45,5%, у 2012
році досягла 48,6%. Відсоток працевлаштованої молоді в аналізованому періоді мав
тенденцію до зниження і склав на кінець 2005 року 51,7% від загальної чисельності
безробітної молоді, на кінець 2012 – 49,2%. [1]

Найвищий рівень безробіття серед молоді спостерігається у віковій групі 15–19
років, тут він сягає 28,9%, у групі 20–24 роки він становить 17,6%, і чим старша
людина, тим менша вірогідність потрапити до категорії безробітних. Найстарша група
молоді (28–35 років) характеризується найбільшою трудовою активністю. Невисокий
рівень економічної активності молоді віком від 14 до 24 років зумовлюється тим, що до
цієї групи включають молодих осіб, зайнятих навчанням, створенням сім’ї,
народженням і вихованням дітей. Високий рівень безробіття спостерігається і тому, що
на ринку праці існує менший попит на «молоду» робочу силу через відсутність досвіду
роботи, нижчий рівень професійних знань і навичок порівняно зі старшим населенням
[20], а також через невідповідність отриманої професії вимогам ринку праці.

До такої ситуації на ринку праці призвела низка змін, які відбувались у структурі
зайнятості протягом останніх років: скорочувалась офіційна зайнятість населення;
відбувалися структурні зміни у бік зростання зайнятості в недержавному секторі
економіки; набули значного поширення неформальні види зайнятості.

У сфері виходу молоді на ринок праці та її трудової адаптації державна політика
передбачає зосередження зусиль на таких основних напрямах: сприяння
працевлаштуванню молоді; підвищення її економічної активності; надання першого
робочого місця; надання гарантій працевлаштування соціально незахищеній молоді;
підтримка вторинної зайнятості, самозайнятості та молодіжного підприємництва.
Механізми впливу держави на становище молодих людей на ринку праці закладені в
різних нормативно-правових актах.

Закон України «Про зайнятість населення» передбачає бронювання на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності з чисельністю
працівників понад 20 осіб 5% загальної кількості робочих місць за робітничими
професіями, у тому числі з гнучким графіком роботи для молоді, яка закінчила
навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах освіти,
звільнилася зі строкової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається
перше робоче місце, дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб,
яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює,
можуть як виняток прийматися на роботу. При відмові в прийомі на роботу з
підприємств, установ та організацій стягується штраф у розмірі двох мінімальних
заробітних плат за необґрунтовану відмову. Ці кошти спрямовуються у Фонд
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття і
використовуються виключно на фінансування витрат на створення додаткових робочих
місць для молоді, її професійну підготовку та перепідготовку [2].
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До 2013 року одним з механізмів працевлаштування молоді було надання дотації
роботодавцю. Проте за даними Рахункової палати, механізм надання дотації
роботодавцям виявився неефективним. Це зумовлено збільшенням кількості
працівників, які працювали протягом року за договорами з роботодавцями. Якщо у
2010 році було звільнено 9,9 тис. таких осіб (кожного восьмого працевлаштованого за
рахунок дотації), то у 2011 – 27,1 тис. (кожного третього). Тому надання дотації
роботодавцям на законодавчому рівні запропонували замінити на компенсацію витрат
на сплату єдиного соціального внеску протягом одного року з дня працевлаштування
особи. Вважаємо, що цей механізм буде більш ефективним з позиції економії
державних коштів, проте відсоток працевлаштування молоді за такими умовами
залишиться вкрай низьким.

З метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і
селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три
роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких
населених пунктах, надається житло на строк його роботи та одноразова адресна
допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів
Державного бюджету України.

Ефективність будь-якої політики, зокрема політики зайнятості, значною мірою
залежить від її фінансування. Основу фінансового забезпечення регіональної політики
зайнятості становлять кошти державного бюджету та Державного фонду
загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. Слід зауважити,
що останніми роками спостерігалося значне скорочення видатків бюджетів різних
рівнів та цільових фондів на забезпечення зайнятості, тому регіональна політика щодо
цього питання реалізувалась переважно за рахунок коштів Фонду.

Важливим заходом для зменшення рівня безробіття населення, у тому числі
молоді, є надання одноразової допомоги по безробіттю для здійснення підприємницької
діяльності. Така діяльність зосереджувалася у сферах торгівлі, ремонту автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку, у галузях сільського господарства
та промисловості. У 2009 році таку допомогу виплачено 28,2 тис. осіб, у середньому по
3,0 тис. грн. на безробітного. У 2011 році загальна сума виплати одноразової допомоги
по безробіттю становила 159,4 млн. грн., отримали її 17,0 тис. осіб.

Що ж стосується виплати допомоги у зв’язку з безробіттям, то вона щороку
становить понад 60% витратної частини фонду. Частка витрат на фінансування заходів
пасивної політики зайнятості є найбільшою в регіонах, де спостерігається
найкритичніша ситуація на ринку праці.

Останніми роками обсяги виплат допомоги по безробіттю стрімко зросли,
натомість істотно не змінились обсяги фінансового забезпечення заходів активної
політики зайнятості. Вона передбачає створення робочих місць, професійну підготовку
кваліфікованих працівників, організацію громадських робіт тощо. Це є одним із
факторів, що не дають змоги органам державного управління у сфері зайнятості
застосувати усі засоби активізації регулювання ринку праці.

За таких умов актуальним є створення механізму ефективного використання
наявних фінансових ресурсів для регулювання ринку праці та раціонального розподілу
їх між регіонами, стимулювання самозайнятості молодих громадян. Будь-яка державна
система соціального захисту не зможе заповнити всі її ніші відповідним змістом, якщо
суспільство буде інертним.
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