
Проект проведення 
мікродослідження

проблем 
молодіжної зайнятості

 в м. Києві

Під керівництвом к.е.н., доц.,доцента кафедри 
управління ФІТУ

Акіліної Олени Володимирівни





Мета:
покращення функціонування молодіжного ринку праці м. 
Києва у співпраці з органами місцевої влади, надання 
ефективної допомоги випускникам вищих навчальних закладів, 
що відчувають труднощі з працевлаштуванням, шляхом 
виявлення специфіки регулювання молодіжного ринку праці в 
умовах великого міста та удосконалення його інструментарію 
на місцевому рівні у середньостроковому періоді (+ 
запровадження механізму реалізації заходів вирішення 
проблеми)



Учасники:

● Керівник Центру основ
 управління;
● Студенти-менеджери



Опис співпраці за типами:

● спільне прийняття рішень;
● спільна діяльність;
● спільна відповідальність



Терміни виконання:

2017-2019 рр.



Очікувані результати:
● підготовка рекомендацій щодо мінімізації напруження на 

молодіжному ринку праці та подання до органів влади, 
зокрема  Київської міської ради;

● обговорення проблеми дослідження на семінарах, 
конференціях, форумах;

● підготовка публікації до друку





План організації 
співпраці:1. Cамоаналіз:
• профіль, накопичений досвід і поточна діяльність - зміст проекту
• розмір, інфраструктура і фінансові можливості - можливості проекту
• рівень професіоналізму
• здатність до співпраці
2. Пошук зацікавлених в участі в цьому проекті колег.
3. Пошук партнерів в органах державної влади.
4. Проведення спільної наради.
5. Розподіл завдань і обов’язків між учасниками проекту.

6. Спільне корегування плану реалізації проекту.
7. Реалізація проекту та його моніторинг.
8. Оцінка результатів.



Додатково:
Орієнтовний план реалізації дослідження:

1) з’ясувати структуру механізму регулювання молодіжного ринку праці на основі 
узагальнення вітчизняного і зарубіжного  досвіду;
2) проаналізувати зміст та основні характеристики професійної зайнятості на 
прикладі студентської молоді та емпірично дослідити систему чинників, що 
визначають  її рівень;
3) обґрунтувати специфіку формування політики регулювання молодіжного ринку 
праці в умовах великого міста;
4) розробити рекомендації щодо удосконалення інструментарію діючої політики 
регулювання молодіжного ринку праці на місцевому рівні.



Додатково:
Прямі цільові групи:
● молодь, що випускається з вищих навчальних закладів міста, та має проблеми з

працевлаштуванням, оскільки саме в цьому сегменті спостерігається найбільше
напруження молодіжного ринку праці;

● органи державної влади та місцевого самоврядування, співпраця з якими 
допоможе впровадити рекомендації нашого дослідження щодо врегулювання 
проблеми молодіжної зайнятості;

● роботодавці, співпраця з якими дозволить виявити вимоги до
молодих пошукачів роботи та очікування бізнесу щодо умов стимулювання 
створення нових робочих місць;

●  вищі навчальні заклади м. Києва, які також можуть бути залучені до
реалізації завдань програмного регулювання зайнятості;



Додатково:
Масштаби проблеми

У м. Києві станом на 1 січня 2015 року проживало близько 858 тис. молодих 

людей, що становить 30 % усього населення столиці. Щороку в столиці фіксується 

приріст молодіжного контингенту на загальному фоні зменшення чисельності 

молоді в інших регіонах України. Разом з тим, на 2015 рік із загальної кількості 

безробітних в місті 40,9% –  це молодь у віці до 35 років.



Додатково:
Ризики існують, якщо проблема не буде вирішена найближчім часом
Особливо небезпечний ризик – люмпенізація відторгнутої від ринку праці молоді – 

який провокує її участь у політичних, насамперед протестних, акціях та 
екстремістських діях, що підтверджується резонансними подіями останніх років.

 Хто вже здійснював спроби вирішити цю проблему
МОП проводила масштабні  дослідженнях кризи у сфері зайнятості молоді та 

молодіжної зайнятості. Проте проблеми молодіжної зайнятості Європа не вирішила. 
Проблемам функціонування молодіжного ринку праці приділено увагу в багатьох 

вітчизняних наукових дослідженнях. Нині в м. Києва слід виділити цілу низку  
Міських цільових програм, що стосуються молодіжної зайнятості. Проте 
ефективного рішення проблеми також не знайдено.
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