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IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF YOUTH EMPLOYMENT IN  
THE RIVNE REGION 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Сучасний стан молодіжного ринку праці окреслюється великою невідповідністю пропозиції 
робочої сили та попиту на неї. Стрімко зменшується молоде населення області та України. Однією 
із причин є закордонна трудова міграція. Тому необхідно розробити заходи щодо удосконалення 
системи державного регулювання працевлаштування молоді в Рівненській області та Україна 
загалом. 

 
The current state of the youth labor market is determined by the large discrepancy between the 

supply of labor and the demand for it. The young population of the region and Ukraine is rapidly 
decreasing. One of the reasons is foreign labor migration. Therefore, it is necessary to develop 
measures to improve the system of state regulation of youth employment in the Rivne region and 
Ukraine as a whole. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. Ринок праці та 
зайнятість населення є невід’ємною складовою 
економічного устрою будь-якої країни, основою 
економічних процесів і економіки загалом. 
Зайнятість населення безпосередньо впливає на 
стан економіки, а показники безробіття 
характеризують її ефективність. Для 
ефективного розвитку економіки держава 
застосовує відповідні важелі, зокрема механізми 
регулювання зайнятості.  

Невід’ємною складовою ринку праці є 
молодіжний ринок праці, який представлений 
особами у віці до 35 років та характеризується 
певними ознаками. У молодому віці людина має 
високу мобільність, вона відкрита, готова до змін 
і пошуку роботи, а з іншого – їй не вистачає 
відповідного досвіду, щоб бути 
конкурентоспроможною на ринку праці.  

Сучасний стан молодіжного ринку праці 
окреслюється високим рівнем безробіття серед 
молоді, великою невідповідністю професійно-
кваліфікаційної структури пропозиції робочої 
сили структурі попиту на неї, негативною 
ситуацією для соціального становлення молоді 
тощо. Молодь зазвичай не може 
працевлаштуватись за фахом через відсутність 
певного досвіду, вмінь та навичок, 
невідповідність рівня освіти вимогам 
роботодавців, незатребуваність спеціалістів за 
їхнім фахом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню різних аспектів формування і розвитку 
молодіжного ринку праці, а також проблемам 

забезпечення ефективної зайнятості молоді 
присвятили свої роботи такі вчені, як, зокрема, 
Л. Безтелесна, І. Бондар, Д. Богиня,  
B. Васильченко, Р. Джекман, Г. Дмитренко,  
Т. Заяць, Р. Леярд , К. Маккенн, Д. Мортенсен,  
І. Петрова, В. Савицька, Л. Ткаченко, Р. Філер,  
Х. Холзер,  І. Сазонець. 

Метою статті є розробка шляхів 
удосконалення системи державного 
регулювання зайнятості молоді та недопущення 
подальшої надлишкової трудової міграції. 

Виклад основного матеріалу. В 
Рівненській області функції щодо державного 
регулювання ринку праці виконують 
Рівненський обласний центр зайнятості (його 
міські та районні філії), департамент соціального 
захисту населення Рівненської обласної 
державної адміністрації. Також діє Рівненський 
центр професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості. 

Кількість зареєстрованих безробітних, які 
перебували на обліку в Державній службі 
зайнятості області, на кінець грудня 2018 р. 
становила 12000 осіб. У загальній кількості 
безробітних 57,8% – жінки, 53,9% – особи, які 
проживають у сільській місцевості, 36,4% – 
молодь у віці до 35 років (4368 осіб)  (рис. 1). 

Дані свідчать про те, що значну частину 
безробітного населення Рівненської області 
складають саме молоді люди, які є менш 
конкурентоспроможними на ринку праці. 

36%

64%

молодь

інше безробітне населення
працездатного віку

 
Рис. 1. Зареєстровані безробітні, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області у 2018 р. в 

Рівненській області 
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Якщо порівняти кількість безробітної 
молоді із минулими роками, то можна 
прослідкувати позитивну тенденцію, адже у  
2018 р. кількість офіційно зареєстрованої 
безробітної молоді складала 4400 осіб, у 2017 р. 
– 5100 осіб, у 2016 р. – 6100 осіб, а у 2015 р. – 
7600 осіб (рис. 2). Насправді, при подальшому 

аналізі показників виникає питання, чи дійсно 
ця тенденція позитивна. Є припущення, що 
молодь просто менше почала звертатись до 
служби зайнятості, оскільки не сподівається 
отримати таку роботу, яка б задовольнила 
фінансові потреби потенційного працівника. 

Кількість момоді (осіб)

0

5000

10000

2015
2016

2017
2018

7600

6100

5100
4400

Кількість момоді (осіб)
 

Рис. 2. Кількість офіційно зареєстрованої безробітної молоді в Рівненській області 
 

За даними Головного управління 
статистики у Рівненській області, протягом 
останніх трьох років чисельність молодих осіб 

дуже помітно зменшилась (рис. 3). За останній 
рік молоді в регіоні стало майже на 32 тис. осіб 
менше.

………...

365911
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328875

310000
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370000
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Кількість молоді у віці 14‐35 років
 

Рис. 3. Кількість молоді в Рівненській області протягом 2016-2018 років 
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Однією із головних причин стрімкого 
зменшення молодого населення Рівненської 
області є таке соціально-економічне явище як 
закордонна трудова міграція.  

Трудова міграція стрімко молодшає: якщо 
раніше виїжджали люди середнього або 
передпенсійного віку, то сьогодні прагнуть 
виїхати молодь і студенти.  

За даними Державної служби статистики 
України, в 2018 році міграційний рух населення 
Рівненської області складав мінус 2074 жителя. 
Однак реальний показник, нажаль, є набагато 
вищим.  

Відповідно до Закону України «Про 
зовнішню трудову міграцію», трудова міграція – 
це переміщення громадян України, пов’язане з 

перетинанням державного кордону, з метою 
здійснення оплачуваної діяльності в державі 
перебування. Для виокремлення потоків 
мігрантів, які прямують з конкретної країни, 
застосовується поняття еміграція (від лат. 
Emigratio – «виселення», «переселення») – 
масове переселення з батьківщини в іншу 
державу; тривале перебування за межами 
батьківщини внаслідок  переселення [1]. 

Згідно з статистичними даними Центру 
економічних стратегій, у період 2001-2018 рр. з 
України виїхали й не повернулися близько  
6 мільйонів громадян, а це 30% від усієї кількості 
українців працездатного віку, серед них  
4 мільйони становлять заробітчани (рис. 4).

0
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Рис. 4. Закордонна міграція населення України 

У статті із назвою «Рівненщина серед 
лідерів трудової міграції» [2] йдеться про те, що 
проводилось всеукраїнське опитування методом 
особистих інтерв’ю, в результаті якого вдалося 
встановити, що найбільша кількість трудових 
мігрантів у 2018 році була з Рівненської, 
Закарпатської, Полтавської та Львівської 
областей. При цьому, найменше трудових 
мігрантів нарахували з Волинської, Одеської та 
Луганської областей (рис. 5). 

Популярна серед українців зовнішня 
міграція за останні півтора року змінила свої 
вектори. Зараз українські роботодавці 
конкурують в першу чергу з роботодавцями з 
Європейського Союзу, а не з російськими, як це 
було раніше.  За попередніми підрахунками, в 
Росії на заробітках перебуває до 3,5 мільйонів 
українців.
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Рис. 5. Кількість трудових мігрантів у 2018 році, тис. осіб 

 
Поки Україна переживає непрості часи, 

сусідні європейські держави користуються цією 
ситуацією, адже, оцінивши переваги української 
робочої сили, активно йдуть назустріч майбутнім 
працівникам: створюють агенції з 
працевлаштування та розповсюджують 
інформацію про вакансії. 

У свою чергу, поляки, чехи, словаки та 
угорці їдуть на заробітки до більш заможних 

країн – Німеччини, Австрії та Франції, Великої 
Британії. Натомість їхні місця займають українці 
(рис. 6). Уряди сусідніх європейських держав не 
бачать в українцях тієї загрози, яку вбачають у 
мігрантах із Близького Сходу. Для цього 
збільшують квоти на працевлаштування та 
спрощують можливості для доступу на їхній 
ринок праці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Найбільш популярні напрями трудових міграцій 
 

Так, Польща з 2018 року збільшила для 
українців термін офіційного працевлаштування й 
змусила польських роботодавців краще дбати 
про трудові права для мігрантів з України. 

Західні експерти у своїх звітах за 2016-
2017 рр. вже кілька разів вказували на те, що 

значний відтік робочої сили з України в підсумку 
робить її біднішою та загрожує економічному 
зростанню у майбутньому. 

Значно гіршою для нашої економіки є 
ситуація, коли українські абітурієнти вступають 
до польських вишів. Адже саме молодь є 

Україна

Чехія Словаччина 

Угорщина Польща 

українці

поляки 

чехи словаки

угорці 

Німеччина, Велика Британія,  
Франція, Австрія 
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найбільш схильною до настроїв емігрувати за 
кордон після навчання. 

Демографи попереджають, у разі 
продовження негативних тенденцій в 
українській економіці – ситуація із трудовою 
міграцією буде тільки погіршуватись. 
Заробітчани замість того, щоб повертатися чи 
перераховувати кошти до України, просто 
почнуть поступово забирати свої родини до тих 
країн, у яких вдалося знайти роботу. 

Вже сьогодні підприємства в Україні 
відчувають дефіцит працівників робітничих 
спеціальностей, фахівців зі знанням іноземних 
мов та IT-технологій. Водночас, спостерігається 
зниження якості робочої сили. З іншого боку, 
фахівці, шукаючи більшого заробітку, починають 
працювати не за фахом, що призводять до 
втрати кваліфікації. 

В найближчі роки міграційні процеси в 
Україні посиляться за рахунок високого попиту 
на кваліфіковану робочу силу, а через кілька 
десятків років дефіцит кадрів в Україні 
загрожуватиме економічній безпеці держави.  

За словами першої заступниці міністра 
соціальної політики, інші країни вже почали 
конкурувати між собою за залучення 
працівників. Попит на українських заробітчан 
найбільше зростає в Польщі, Словаччині, Литві і 
Хорватії. Так, за підрахунками Союзу 
підприємців і роботодавців Польщі, для 
підтримки зростання економіки цієї країни 
необхідно залучити 5 млн. емігрантів, а загальна 
кількість виданих запрошень на роботу в 2018 
році для українців склала 3 млн [3]. 

Міжнародна організація з міграції оцінює 
можливе потенційне збільшення кількості 
міжнародних трудових мігрантів у 
короткостроковій перспективі на 41%. Серед 
потенційних трудових мігрантів майже половина 
– віком від 18 до 29 років. 

Саме серед таких молодих людей кількість 
довгострокових трудових мігрантів, які вирішили 
не повертатися до Україні, є майже вдвічі 
більшою ніж серед людей віком від 45 до  
65 років (рис. 7). 

48%

52%

Трудові мігранти 18‐29 років

Трудові мігранти 45‐65 років

 
Рис. 7. Співвідношення кількості трудових мігрантів за віком 

 

Враховуючи ситуацію, яка є сьогодні, 
Україна в короткостроковій перспективі не 
зможе подолати трудову міграцію молоді.  

Сусідні країни намагаються на повну 
використати компетентності українських 
робітників. Україна інвестує в їх навчання, але 
люди величезним потоком переїжджають за 

кордон для працевлаштування. Зупиняти це 
тільки за рахунок підняття зарплати не є єдиним 
вірним шляхом. Один з кроків поліпшення 
ситуації з нестачею кадрів це повернення 
трудових мігрантів назад до України та 
створення додаткових можливостей для 
трудових мігрантів (рис. 8). 
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Рис. 8. Шляхи покращення ситуації з нестачею кадрів в Україні 
 
 

Щодо міжнародного досвіду повернення 
трудових мігрантів, то цікавим для України міг би 
бути досвід Польщі з наданням певних пільг, в 
тому числі фінансових та податкових, для 
поляків, що працювали за кордоном, але 
вирішили повернутися на батьківщину.  

Уряд Польщі ухвалив «Соціально-
економічні пріоритети міграційної політики». 
Міністерка підприємництва і технології Польщі 
повідомила про плани заохочувати поляків, які 
живуть за кордоном, повертатися на 
батьківщину. За її словами, ідея сприяння 
особам, які повертаються з еміграції, відома 
також у державах на інших континентах. В такій 
допомозі можуть бути зацікавлені поляки через 
ситуацію непевності, пов'язану з «брекзитом», 
тобто планами відокремлення Великої Британії 
від Європейського Союзу. Це стосується, 
зокрема, нової хвилі еміграції після  2004 р., 
тобто після вступу Польщі до ЄС. у країнах 
Європи проживає близько  3 млн поляків [4]. 

Досвід інших країн показує, що в основі 
політики повернення емігрантів лежить 
комплекс фінансово-економічних та 
організаційних механізмів (мотиваційних 
програм). Їх запуск дозволяє спочатку істотно 
збільшити приплив грошових переказів та 
інвестицій мігрантів, які виїхали, а вже потім 
вони починають самі повертатися на 
батьківщину [5]. 

Щоб трудові мігранти інвестували в 
економіку України зароблені за кордоном кошти, 
необхідно розробити спеціальні програми 
стимулювання самозайнятості й підприємництва 
для колишніх заробітчан, адаптувати трудових 
мігрантів до українського суспільства, яке 
змінилось за період відсутності заробітчанина, 
надавати юридичну та консультаційну допомогу, 
впровадити курси підвищення кваліфікації та 
перекваліфікації колишніх мігрантів. 

Зменшити потоки трудової міграції з 
України можна за допомогою економічних 
механізмів реінтеграції мігрантів та діаспори 
(рис. 9). 

Однак, створюючи сприятливі умови для 
повернення заробітчан в Україну, не варто 
забувати й про інших незахищених громадян. 
Держава повинна комплексно підходити до 
вирішення цієї проблеми, допомагаючи одній 
соціальній групі, не дискримінувати іншу. 
Важливо також подолати корупцію й завершити 
судову реформу, щоб захистити приватну 
власність і стимулювати бізнес. Такий комплекс 
заходів покращить економіку, збільшить 
заробітні плати й рівень добробуту українців, 
яким більше не доведеться шукати кращого 
життя за кордоном. 

Шляхи покращення  ситуації з нестачею кадрів 

повернення трудових 
мігрантів назад до України, 

але для цього потрібно 
проводити реформи з 

перетворення України на 
країну з динамічною 

економікою, де буде високий 
попит на робочу силу 

створення додаткових 
можливостей для трудових 

мігрантів, які хочуть 
повернутися Україну і 

вкладати кошти в економіку, 
з відповідними умовами та 

фінансовими гарантіями для 
цієї категорії 
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Висновки. Таким чином, удосконалення 
системи державного регулювання зайнятістю 
молоді та недопущенні подальшої трудової 
міграції полягає у, зокрема, створення 
відповідних економічних та організаційних 
механізмів реінтеграції, мотивації трудових 
мігрантів інвестувати в економіку України 
зароблені за кордоном кошти. Для цього 
необхідно розробити: 

1) спеціальні програми стимулювання 
самозайнятості й підприємництва для колишніх 
заробітчан; 

2) адаптувати трудових мігрантів до 
українського суспільства, яке змінилось за 
період відсутності заробітчанина; 

3) надавати юридичну та консультаційну 
допомогу; 

4) впровадити курси підвищення 
кваліфікації та перекваліфікації колишніх 
мігрантів. 
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