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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Ефективне функціонування економіки

будь-якої держави залежить від багатьох фак-
торів. Одним із факторів підвищення конкурен-
тоздатності національного господарства, в
тому числі й аграрного виробництва, є розви-
ток ринку праці молоді, який би відповідав су-
часним стандартам щодо рівня і якості життя
та примножував культуру, традиції, людський
і соціальний капітал суспільства.

Одним з головних стратегічних завдань уря-
ду нашої держави є створення нових робочих
місць для економічно активного населення у
всіх галузях економіки. Складовою цього зав-
дання є захист найбільш соціально вразливих
верств населення, до яких, в тому числі, нале-
жить непрацююча молодь та безробітні. Особ-
ливу категорію в цьому переліку складає мо-
лодь. Державна політика щодо зайнятості мо-
лоді в Україні є одним з пріоритетних і специ-
фічних напрямів діяльності держави і здійсню-
ється в інтересах молодої людини та суспіль-
ства.

Для здійснення подальших кроків щодо
удосконалення політики в сфері регулювання
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зайнятості молоді, організації сприятливих
умов для розвитку цієї сфери, необхідне дос-
конале розуміння сутності та складових ринку
праці в цілому, та ринку праці молоді як не-
від'ємної його частини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ СТАТЕЙ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми зайнятості молоді та державно-
го регулювання цієї сфери є предметом дослі-
дження цілої низки вчених. В розробку теоре-
тико-наукових аспектів ринку праці молоді, в
тому числі в аграрній сфері, зробили свій вне-
сок такі науковці, як О. Грішнова, С. Дзюбик,
Г. Завіновська, О. Могильний, Ю. Маршавін,
О. Палій, М. Панасюк, О. Ривак, В. Федоренко,
Л. Шевченко та інші.

Проте, віддаючи належне високому науко-
вому рівню та практичній значимості резуль-
татів досліджень, необхідно визнати, що існує
досить широке коло питань, які потребують по-
дальшого дослідження. Одним з них є дослід-
ження шляхів підвищення ефективності вико-
ристання трудового потенціалу молоді в аг-
рарній сфері.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичної

сутності та проблем функціонування ринку
праці молоді з метою подальшого удосконален-
ня регуляторного впливу держави на вказаний
сегмент національного ринку праці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З розвитком суспільства, виробничі відно-

сини змінюються та удосконалюються. Але, не
дивлячись на те, що наука, техніка і технології
розвиваються надшвидкими темпами, первин-
ною залишається людина, зі зростаючими по-
требами та інтересами, здатністю працювати та
створювати матеріальні, культурні і духовні
блага. В усі часи людина була і є основним
рушієм виробництва та його модернізації.
Тільки люди, вкладаючи свій фізичний та ро-
зумовий потенціал, можуть розвивати суспіль-
не виробництво. Сукупність робочої сили в
країні утворює трудові ресурси. Рівень ефек-
тивності суспільного виробництва на пряму за-
лежить від ступеня використання трудових ре-
сурсів. Ще А.Сміт в своїй праці "Дослідження
про природу і причини багатства народів" (1776 р.)
стверджував, що "багатство" суспільства, тоб-
то обсяг виробництва і споживання продуктів
залежить від двох факторів: частки населення,
зайнятої продуктивною працею та продуктив-
ності праці [1].

Досить складно визначити народногоспо-
дарське й економічне значення будь-якої з га-
лузей економіки. Україна, маючи значні при-
родно-ресурсні запаси для розвитку аграрно-
го сектора економіки, сприятливі кліматичні
умови, виробляє високоякісну сільськогоспо-
дарську продукцію, що гарантує продовольчу
безпеку держави, підтримує високий рейтинг
країни на світовому ринку продовольства.
Наша держава, яка перебуває в стані структур-
них трансформацій на інноваційній основі, має
унікальні можливості для розширення ринків
збуту сільськогосподарської продукції на
європейському ринку. Тому дослідження мо-
лодіжного сегмента ринку праці як складової
національного ринку праці, його задіяність в
аграрній сфері економіки є на сьогодні досить
актуальним.

Учені, подаючи визначення "ринок праці", в
основному, мають більш-менш однаковий по-
гляд на цю категорію. Здійснивши аналіз ви-
значень поняття "ринок праці", можна зроби-
ти висновки, що автори Грішнова О.А. [2], Зав-
іновська Г.Т. [3], колектив авторів під керівниц-
твом Шевченко Л. С., [4], та автори Дзюбик С.
Д., Ривак О. С. [5] бачать ринок праці як систе-

му, сукупність відносин, які пов'язані з форму-
ванням попиту та пропозиції на специфічний
товар, яким є робоча сила. Федоренко В.Г. [6],
крім зазначеного, наголошує, що ринку праці
притаманні суспільно-економічні властивості,
він має ієрархічну структуру та історичний ха-
рактер. Однак ці тлумачення не суперечать, а
доповнюють одне одного та підкреслюють різні
сторони змісту цієї категорії. Окремі автори,
до яких відноситься Ю.М.Маршавін ототож-
нюють наукові терміни "ринок праці" та "ринок
робочої сили", виділяючи при цьому, як об'єкт
купівлі-продажу, саме робочу силу [7].

В силу того, що на різні робочі місця по-
трібні працівники з певним набором знань та
умінь, на ринку відбувається сегментація. Інши-
ми словами, проходить поділ на "стійкі замк-
нуті групи робочих місць і працівників, або сек-
тори, відокремлені за певними ознаками, які
обмежують мобільність робочої сили" [8]. Бо-
гиня Д.П. та Грішнова О.А дають визначення
сегментації ринку праці як поділу робочих
місць і працівників за об'єднуючими ознаками
на відносно стійкі і замкнуті сектори, які обме-
жують мобільність робочої сили своїми кордо-
нами [9].

Як відзначає Петрова І.Л., кожний сегмент
ринку праці відрізняється специфікою свого
соціального стану, економічною поведінкою,
гарантіями зайнятості, рівнем та стабільністю
доходів, конкурентоспроможністю та захище-
ністю на ринку праці [10].

Переважна більшість дослідників ринку
праці виділяють такі ознаки сегментації, як те-
риторіальне положення, демографічні характе-
ристики, соціально-економічні характеристи-
ки, економічні критерії та інші. Найбільш важ-
ливою, з нашої точки зору, є класифікація за
віковим критерієм. При дослідженні соціально-
економічних явищ періодизація віку набуває
особливого значення. Враховуючи те, що такі
дослідження проводяться на основі статистич-
них даних, показники мають бути зіставними у
часі та просторі.

Класифікація ринку праці здійснюється на
основі низки класифікаційних ознак. Основні
з них наведено в таблиці 1, хоча цей перелік є
далеко не повним.

Молодь є важливою соціально значущою
складовою економічної системи будь-якої
країни. Зробивши екскурс в історію, ми може-
мо бачити, що в усі часи саме молодь виступає
рушієм якісно нових соціально-економічних,
політичних і духовних змін, що назріли в
суспільстві. Соціологічна енциклопедія понят-
тя "молодь" трактує як велику суспільну гру-
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пу, яка має специфічні соціальні та психологічні
риси, наявність яких визначається як віковими
особливостями молодих людей, так і тим, що
їх соціально-економічний та суспільно-по-
літичний стан, духовний світ, знаходяться у
стані формування та становлення [11]. До ка-
тегорії "молодь", зазвичай, відносять (у стати-
стиці, соціології) людей віком 16—30 років.
Згідно з Законом України "Про сприяння соц-
іальному становленню та розвитку молоді в Ук-
раїні", молодь, молоді громадяни — громадя-
ни України віком від 14 до 35 років [12].

Молодь проходить певні етапи в своєму ста-
новленні як учасника соціально-трудових
відносин та суб'єкта ринку праці. Після отри-
мання базової середньої освіти (15 років), мо-
лоді люди можуть продовжити навчання в за-
гальноосвітніх середніх школах або, вступив-
ши до училищ, технікумів, коледжів, отримати
професійно-технічну або базову вищу освіту.
Випускники таких навчальних закладів мають
право продовжити навчання у ВНЗ. Після зак-
інчення навчання молоді люди намагаються
знайти своє перше робоче місце.

Законодавство визначає молодого праців-
ника як громадянин України віком до 35 років,
випускник професійно-технічного або вищого
навчального закладу, який у шестимісячний
строк після закінчення навчання працевлашту-
вався самостійно або за направленням навчаль-
ного закладу чи територіального органу цент-
рального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері зайнятості населен-
ня та трудової міграції, та продовжує працю-
вати протягом трьох років за кваліфікацією,
яку він набув під час навчання, в тому числі не-
залежно від місця першого працевлаштування
[13].

Економічна активність та
продуктивна зайнятість дає
змогу молоді забезпечити
ефективне суспільне вироб-
ництво та задовольнити свої
матеріальні потреби. Крім
того, залучаючись до праці,
молодь отримує можливість
долучитись до суспільного
життя.

За даними Державної
служби статистики, кількість
молоді, що проживала в
Україні на 1 січня 2014 року
складала 12722718 осіб, або
28,12% від кількості пост-
ійного населення України
(табл. 2). Порівняно з чисель-

ністю молоді на 1 січня 2012 року відбулося
зменшення на 456214 осіб, або на 3,46%.

Крім того, необхідно відмітити, що питома
вага сільської молоді у загальній структурі на-
селення України складає лише 8,41 %. І, як вид-
но з таблиці 2, прослідковується негативна тен-
денція зменшення питомої ваги сільської мо-
лоді у молодших вікових категоріях. За оцін-
ками Інституту демографії та соціальних дос-
ліджень НАН України, втрати населення у
сільській місцевості до 2025 р. можуть перебу-
вати в межах 1,7—2 млн осіб у зв'язку з вичер-
панням потенціалу демографічного відтворен-
ня [15].

За даними Державної служби зайнятості
України, станом на 1 січня 2014 року кількість
зареєстрованих безробітних становила 487,7
тис. осіб, з яких 42% — молодь віком до 35
років, понад 43% зареєстрованих безробітних
були сільськими мешканцями.

Праця в аграрній сфері дуже важка і потре-
бує великого напруження духовних та фізич-
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Таблиця 1. Основні класифікаційні ознаки
ринку праці
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 За даними Державної служби статистики // ttp://www.ukrstat.gov.ua/ [14].
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них сил. Для того, щоб працівник міг якомога
повно використати свій потенціал, потрібна
стала мотивація до праці, в якій будуть раціо-
нально поєднані як матеріальні, так і моральні
стимули. Враховуючи те, що в основному в аг-
рарній сфері зайняті жителі сільських місцево-
стей, виникає низка проблем зі створенням ро-
бочих місць та їх заповненням.

Сучасне становище сільської молоді на
ринку праці характерне тим, що існує значна
невідповідність між попитом та пропозицією
на робочу силу. На думку окремих авторів,
низький рівень безробіття серед сільської мо-
лоді можна пояснити особливими можливос-
тями її зайнятості в особистому селянському
господарстві, де тривалість робочого тижня є
ненормованою, з метою реалізації отриманої
від цієї діяльності продукції. Так, згідно з За-
коном України "Про зайнятість населення",
особи зайняті в особистому селянському гос-
подарстві не належать до числа безробітних.
Частка молодих людей, які не мають роботи,
готові приступити до неї, але за період обсте-
ження припинили пошуки роботи, належить
до економічно неактивного населення, тобто
не можуть вважатися "безробітними". Здеб-
ільшого ці особи припинили пошуки роботи,
тому що тривалий час не можуть знайти її і
вичерпали всі можливості для працевлашту-
вання [16].

Розвиток національного господарства з су-
часною соціально орієнтованою економікою
буде ефективною лише за умови активної
участі молоді в процесі виробництва матеріаль-
них благ. Україна має унікальну можливість
використання аграрної сфери при наявності
різноманітності природних ресурсів. Площа
орних земель України перевищує земельні ре-
сурси ряду країн. Проте, маючи в наявності
такий економічний потенціал, сільське госпо-
дарство є найменш прибутковою галуззю на-
родного господарства.

У Законі України "Про основні засади дер-
жавної аграрної політики на період до 2015
року" [17] сказано, що пріоритетність розвит-
ку агропромислового комплексу та соціально-
го розвитку села в національній економіці зу-
мовлюється винятковою значущістю та неза-
мінністю вироблюваної продукції сільського
господарства в життєдіяльності людини і су-
спільства, потребою відродження селянства як
господаря землі, носія моралі та національної
культури.

Враховуючи вищесказане, державне регу-
лювання зайнятості молоді повинно бути спря-
моване створення умов для забезпечення по-

вної та продуктивної зайнятості і соціального
захисту в разі настання безробіття. У зв'язку з
цим, одним з основних стратегічних завдань
уряду є організація матеріально-технічних та
організаційних передумов для створення нових
робочих місць для економічно активного насе-
лення у всіх галузях економіки, в тому числі в
аграрній сфері. За глибоким переконанням
більшості авторів, що досліджували дану тема-
тику, розвиток сільських територій прямо за-
лежить від забезпечення умов для його збере-
ження і відтворення трудового потенціалу в
сільській місцевості. Для цього потрібно ство-
рення можливостей для ефективного прикла-
дення трудової діяльності, регулювання мо-
більності працівників, тощо.

ВИСНОВКИ
Ринок праці, і зокрема ринок праці молоді

як система соціально-економічних відносин є
багатогранним складним поняттям, яке потре-
бує подальшого дослідження з врахуванням
поточної ситуації в державі, регіональних і
світових тенденцій. Українське село не викори-
стовує наявний трудовий потенціал повною
мірою. Участь молоді у суспільному вироб-
ництві, і, зокрема, в аграрній сфері, супровод-
жується низьким рівнем трудової активності та
продуктивності праці.

Ринкове саморегулювання в багатьох ви-
падках має доповнюватись цілеспрямованим
державним регулюванням соціально-трудових
відносин та зайнятості молоді в аграрній сфері.
Часто ринок не дає поштовху для зменшення
рівня безробіття, створення належних умов та
оплати праці. В такому випадку, держава має
застосувати адекватні механізми та інструмен-
ти для створення необхідних економічних сти-
мулів та адміністративних методів прямого
впливу на господарюючих суб'єктів з метою,
подальшого розвитку ринку праці в цілому, і
ринку праці в аграрній сфері, як одного із сег-
ментів.
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