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Молодiжний сегмеlП займае особливе Micue в

сучаснiй моделi РИН"'У праШ. СуБJЕкто~t ПРОПО3Iщii"

даного сегмента ( сrlецифiчна COUi3JlbHO

еканамiчна та соцiалъно-демографiчна частина

трудових pecypciB - МОЛОДЬ, однiсю 3 характерю1Х

рис якоi" ( незавершенiеть процесу 'ii включения у

проду.-гивне трудаве жипя. Молодi люди ще фор

муються ЯК повноправнi суб'скти ринку rJpaui i
мають попереду найдовшу потенuiйну трl1валiсть

трудового житгя порiвняно iз представниками iH
ших вiкавих груп працездатноro населею-lЯ праие

здатноro Biкy. Biд ефективного формування та ак

тивного розвитку цього cel"Meнтa знзчною мiрою

зanеЖltТь майбугнiй стан нацiоналъноro РИН"'У пра

цi. При UЬOMy В3ЖШffiО враховувати й той фа"l, що

суб'СКn1 мо..l0дiжноro сегмента рин",)' npaui знахо

дяться ще на тому eтani соцiалыю-еканамiчного

етанов.П.ення, коли закладаються основи квалiфiка·

цiйно-освiтньаго, професiйного, сiмейного, житло

ва-побутовоro бугтя, ща потребу€ значних i довго
С11'окових капiталовклалень, У зв'язку з цltм особ

ливо"i актуальностi набувають проблеми забсзпече

HOCTi молодi ТРУДОВIiМИ доходами,

Необхiдно пiДI\-реслити, шо значне коло науко

вШв, дослiДЖУЮЧll рiзноманiтнi аспекти формуван

ня доходiв BiA ЧJУДОВО"i дw!ьностi, вважа€ за оrгrи

мальний таКИЙ рiвенъ заробiтно"i MaTHi, ЯКl1Й узго

д/кус rpаНJtЧНУ кориенiсть прaui (uiHHiCТb послуг

праui для ПОI\"Упця-роботодавця) iз Bmpaтa.\Ht, не

обхiдними ДllЯ повноцim-юro вiдтворення робочо'j

СИЛИ [2, с. 19; 5, с. 14]. При uъoмy особливо! аюуа

льнocтi набувають тaKi функцi"i заробiтно"j MaTнJ,

ЯК: вiдтворювальна, тобто можливiеть буги осно

вою фонду життсвих засобiв працiвникiв, та стиму

лююча, спрямована на забезпечення можливостi

заохочення в досягненнi кращих результатiв працi

[5,c.II;4,c.16;3,c.12].

Науков; працi

Однак на пра.-гицi цi важливi функцi! мвЛже

втраченi, про що roвор~пь факт встановлення в

Yкpa'iHi одного iз найНИЖЧ~IХ у CBili piBHiB оrшати

npaui i, ЯК наслiдок, обезцiнення Bapтocтi робочо'i

сили. 30крема, якщо за перiод 19%-2000 рр. серед

ньомiсячtШ номiнальна заробiтна nлатня, розрахо

вана у середньому на одного штатного працiвника

у грив"ях, зросла iз 126 грн. У 1996 р. до 230 грн. У

2000 р., або на 82,5%, то iY еквiвалент у дол. США

знюився iз 68,8 дол. США У 19% р. до 42,3 У 200J р.,

або на 38,5%, KpiM того, iснування значноi' еластич·

Hocтi цiни робочоi' сили У бiк зниження пiдтверджу·

сгься й постiйним падiнням питомо"i ваги фонду

заробiтноi' п.lатнi у вапово~i)' внутрiшньому проду·

.-n. Якщо у 1996 р. частка фонду заробiтно'i nлатнi

у валовому внyrpiШНЬО~1У продуктi станов~rnа

47,8%, то у 2000 р. вана знизилась до 44,9%
(табл. 1).

Необхiдно вiдмiтити, що 06езuiнення BapTocтi

робочо'j сми особливо'! гоетротн набувзс в КОН·

тeKCTi молодiжноro сегмента ринку праui, оскiл~ки

за результатами сучасних соцiологiчних дослi·

джень рiвня життя, доходiв i омати прзцi населен

ня, у тому числi диференuiйованоro за BiKOBltMI1
катсгорimш, piвeHЬ заробiтно'l мзтнi молодi стано

вить Лl1ше 60% вш середньодержавного,

Зазначена тещенцiя падiння реально'! РИНКО80Т

uiни ро6очо"i СИЛИ молодi певною мiрою СnpИЧИНИ

ла змiни у зайнятостi UiEi' rpynи економiчно·

аh.ТИВНОro населения, серед яких доuiльно вiдмiти

ти наступн.i:

етiйке зменшення зайнятостi молодi в

галузях офiцiйноi' економiки, За ocтaHHi

роки в YKpa'IHi загальна чиеельнiеть моло

Ai, зайнято'i в yeix сферах економiчно'l

дiяльноетi, зменшилася з 2547,0 тис, осiб

на початок 1996 р. до 2389,8 тис. осiб на

початок 2000 р" або на 6,2%. Певною Mi·

Табшщя 1
Динамiк:а сереДНl.омicячноi заробiтноi платнi, валового внутрiшнього продукту та частки ФОНДУ

заробiтно! платн; у валовому внутрiшньому продуктi 8 У"ра,н; за пер;од 1996-2000 рр.

ПОК3ЗНИК 1996 1997 1998 1999 2000

Середньамiсячна НDмiнальна заробiтна nлатня: 126 143 153 178 230
У гривнях

%до попереднього року 172,6 113,5 107,0 112,7 129,2

удоп. США 66,8 76,9 62,7 43,1 42,3

%до попереднього року 138,2 111,8 !I,5 68,7 98,1

Валовий внутрiшнiй продукт у фактичних цiнах , МЛН. ГРН. 81519 93365 102593 130442 172952

%до попереднього року - 114,5 109,9 127,1 132,6

Част,а фонду заробiтноi" nлатнi у В8П, % 47,8 48,6 48,1 44,9 44,9
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рою таке скорочення було спричинене

зниженням цiни на послуги працi, а сэме:

низький piBeHb заробiтно'( платнi стимулю~

вав найбiльш мобiльну частину молодих

працiвникiв до перемiщення поза сферу

офiцiйнo"I зайнятостi з метою пошуку

бiльш високих заробiткiв:

розвиток сектора неформально'r' зайнятое~

Ti, Вже CbOrOAHi значна частина YKpaYHCb~

ко'" молодi оби рас нелегальний сектор як

вид додатково'! зайнятоетi, що пiдтвер~

джуеться результатами соцiологiчних дo~

елiджень: У TiHbOBOMY секторi економiки

зайнятий кожен п'ятий серед опитаних У

вiцi 15~28 pOKiB та кожен четвертий - У вiцi

20-28 pOKi. [1, с. 98]. Причому за популяр

нiстю отримання окремих видiв незаресс~

траваних трудових AoxoAie на першому

мiсцi знаходяться доходи Biд перепрода·

жу TOBapiB широкого вжитку, на другому 
випадкоеi заробiтки уприватних осiб, на

третьому - доходи eiA по',здок за кордон з

метою купiвлi-продажу товэрiв, далi - BiA
обмiну валюти та репетиторства [1, с, 96·
97];

зростання чисельностi незаЙНЯТо"l та без~

робiтно'i молодi, Як свiдчать офiцiйнi cтa~

тистичн; AaHi, за nepioA з 1996 р. по 2000 р.

чисельнiсть молодих громадян, якi отри·

мали статус безробiтного, збiльшилася з

118,7 тис. ос;б до 358,8 тис. осiб, або у 3
рази. При цьому майже 20% безробiтно'i

молодi - це випускники загальноосвiтнiх

шкiл, професiйно~технiчних та вищих Ha~

вчальних закладiв освiти, якi, не маючи

ще AocBiAy професiйно', трудово'! дiяльно~

cтi, вже набувають AOCBiAy незайнятостi в

HaAi'l отримати перше робоче мiсце, Для

цiс', KaTeropii економiчно активно"i молодi

зниження рiвня AoxoAie eiA трудово"l дiяль·

HOCTi в суспiльному виробництвi також

BiAirpae супеву негативну роль, оскiльки

величина соцiальних допомог працеактив~

ному населенню, зокрема допомог ПО без~

робiттю, формуеться за рахунок вiдпоеiд~

них обов'язкових BiApaxyBaHb iз фонду

заробiТНо"l платнi працiвникiв, Таким чи·

нам, зниження рiвня оплати працi в дep~

жавi призводить до дефiциту фондiв соцi·

альнога страхування, Як наслiдок, розмiри

бiльшостi допомог скоротилися до такого

низького рiвня (середнiй розмiр допомоги

по безробiттю на кiнець 1198 р. становив

38,51 грн,), ЩО практично Ух виплата втра

тила будь·якиЙ сенс;

• збiльшення пропозицii прац! через засто~

сування вторинна', зайнятостi, сумiсницт·

еа, тимчасово'j роботи за договорами niA·
ряду (трудовими контрактами). Посдную

чи осноену трудаву дiяльнiсть iз работою

на умовах еторинно'( зайнятостi, найбiльш

мобiльна частина працюючо'i молодi жерт·

вуе вiльним часом на користь AoxoAie,
отримуеаних BiA додаткоеих годин працi,

На користь цього теердження свiдчать i
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результати соцiологiчного дослiдження,

яке проводилося у 5 великих Micтax YKpa'i
ни (Кисвi, Днiпропетровську, Львовi, OAeci
та XapKOBi ) у сiчн; 1995 р., було опитано

1295 молодих осiб у вiцi 15-28 рок;в за

опитувальником, який дозволяе виявити

рiзнi показники стану молодi на BiAnoBiA~

ному cerMeHTi ринку працi, у тому числi

piBeHb {I вторинно'j зайнятостi у великих

MicTax [1, с. 97]. У результат; було з'ясова

но, що молодь мае велику потребу у BTO~

риннiй зайнятостi, piBeHb яко', у rpYAHi
1995 р. становив 14,7% серед осiб BiKOM
15~28 pOKiB. За нашими розрахунками, на

сьогодн! цей показник набув значно вищо

го значення переважно за рахунок зайня~

TOCTi в TIHbOBOMY секторi економiки. OCHO~

вним мотивом, який спонукас МОЛОДЬ не

обмежуватися трудовою дiяльнiстю за

основним мiсцем роботи, с матерiальний;

не iCHYC TicHOГO взаемозв'язку мiж квалiфi~

кацiЙно·освiтнiм piBHeM молодих працiвни~

KiB та оплатою працi, прикладено'i ними в

суспiльному виробницТВi.

Констатуючи цей факт, необхiдно niAKpec~

лити, що iснування зазначеного взаемо~

зв'язку е однiсю iз найважливiших ознак

продуктивно', зайнятостi молодi, а також

невiд'емною умоеою збалансоеаного роз

витку молодiжного сегмента ринку працi;

намiтилися галузевi диспропорцi' в рiвнях

оплати працi, що певною мiрою справоку

вала змiни в cтpyктypi навчання молодi за

галузями знань, а сэме: значно знизився

попит на послуги навчання в галузi проми~

слоеостi, будiвництва та ciльського госпо·

дарства. В той же час чисельнiсть бажаю

чих отримувати економiчну, юридичну та

медичну oceiтy мас стiйку тенденцiю до

збiльшення;

в умовах падiння цiни робочо'( сили BiAHO
СНО рiвня споживчих цiн унеможливлюеть

ся HaBiTb просте вiдтворення робочо', си

ли, За таких обставин ПРО,блема оплати

працi молодих працiвникiв постае особли·

во гостро, оскiльки низька заробiтна плат~

ня е однiсю з передумав низького рiвня

жипя молодi, що призводить до незадовi~

льного стану 'ix харчування, ЭДОРОВ'Я, Me~

дичного обслуговування тоща, Практично

в ycix perioHax Укра"lни в CTpyктypi спожи·

аання молодi спостерiгаеться дефiцит

бiлкiв (BiH становить лише 35-40%) j eiTa·
MiH;B (50-60%), хоча на продукти харчу

вання в нашiй держав! витрачаетьея 68~

75% ДОХОДУ CiM'"i, а у малозабезпечених

сiм'ях - близько 90%.

На OCHOBi проведеного нами аffaлiзу основних

тенденцiй зайнятостi молодi i доходiв вiд трудово"l

дiяльноетi в умовах стаНQвлення i розвитку МОЛО

дiжного сегмента ринку працi Украi'ни можна сфо

рмулювати деякi 8ИСНОВКИ i ПIХШОЗИцii,
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в Yi\1Osax, що СЮlar1ИСЯ на ринку npaui, у ТО\1У

чнслi йоге молодiжного сегмента, падiНII.Я~1 uiни на

послуги npaui молодi СПрИЧИllено, поряд iз перева

ЖI!ОЮ бiльшiстю негаТИ8НИХ нзслiдкiв (недостаТНЕ

вiдтворення робочоi" СЮlИ, пере~liщення поза сферу

офiцiЙНО"1 зайнятостi та iH.), позитнвнi - у виглядi

пiдвищення ТРУДОВО"I мобiлы-юстi молодах npauiB
никiв. Зокрема, низький pinCHb трудових доходiв за

ОСНQВНИМ Micue~1 роботи спонукас МО..'О,1Ь до 8ТО

рнн.но·' зайнятocтi, сумiеництва, тимчаСО80i" роботи

за ТРУДО8Ю.1И КОНТРЮ~.'ТЗ.МИ, ЩО, В свою черry, СПрll

Я( пiдвищенню "ii конкурентоспроможноетi на pJlH

,)' праЦ1.

СтворенняСПрИЯТЛИВIIХринковихсистем OfL13

ти npaui мож.lllВС лите за УМО8И стабiлiЗ311i"i I1 еко

номiки, формування збалансаваного ринку npaui та

рефОР\1И соuiально-трудових вiдносин. При цьому

В npoueci рсформування заробiтноi' платнi необхiд

но Врахов)'вати, що yi P03Mip, по-перше, мае бути

Наукав; працi

оргаlliчно пов'язаний iз джерелами yi фоР~fування.

по-друге, повинен бути достатнiм ДIlЯ забезпечеllНЯ

ПОtшоцiююroвiдтворення робочоУсили.
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