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Забезпечення зайнятості молоді в ЄС та використання цього політико-правового досвіду в українських 

реаліях є досить актуальним питанням. У статті систематизовано та досліджено сучасний стан та 

причини безробіття молоді в країнах ЄС. Визначено, що рівень безробіття серед молоді неухильно зростав 

протягом періоду 2008-2013 рр., що відбилось на економіці ЄС, проте, до 2019 року спостерігалось 

послідовне падіння. Основними факторами що впливають на цей показник виокремлені наступні: 

відсутність вакансій для недосвідченої молоді, природної ротації працівників, спад економіки тощо.  

Було розглянуто нормативно-правове забезпечення молодіжної політики щодо працевлаштування, зокрема 

політику зайнятості, спрямовану на відновлення після пандемії. Основними актами нормативного 

регулювання молодіжної політики зайнятості в ЄС визначено такі як: Європейський пакт для молоді, 

Резолюція «Криза зайнятості молоді: заклик до дії», «Рамкова програма дій із зайнятості молоді», 

Рекомендація Ради ЄС «Про створення молодіжної гарантії» та інші. Метою європейського нормативного 

регулювання щодо працевлаштування людей молодого віку виступає підтримка талановитої і 

перспективної молоді, здатної до адаптації на ринку праці, одночасно, покращуючи макроекономічну 

ситуацію в незалежних держав-членів. 

Проаналізовані європейські програми та ініціативи, спрямовані на зниження безробіття серед молоді, а 

також покращення освіти та трудової мобільності. Основними європейськими програмами та 

ініціативами визначені: NextGenerationEU, Стратегія «Молодь – інвестування та надання можливостей», 

Ініціативи «Молодіжні можливості», «Залучення молоді до зайнятості», «Інвестування в молодь Європи» 

та ін. Вони передбачають створення більше можливостей для молоді в освіті та працевлаштуванні, 

покращення доступу і повну участь у житті суспільства, розвиток навичок, які відповідають ринку праці, 

підтримку першого досвіду роботи та навчання на робочому місці тощо. Наголошується на необхідності 

стимуляції економічного зростання країнам-членам ЄС, зосереджуючись на молодіжному сегменті, 

впроваджуючи програми підтримки зайнятості, що адаптовані до поточної ситуації у світі. 

Ключові слова: безробіття молоді, сталий розвиток, працевлаштування молоді, правове регулювання, 
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ВСТУП 

Безробіття серед молоді є викликом для кожної країни-члена ЄС. Об'єднання 27-ми 

незалежних держав прагнуть пом’якшити цю проблему, впроваджуючи різноманітні 

програми підтримки молоді у пошуку роботи, таким чином сприяючи економічному 

зростанню. У 2020 році світ охопила пандемія COVID-19. Країни запровадили багато 

жорстких заходів щодо запобігання його поширенню, але вони спричинили значне 

зростання безробіття, у тому числі серед молоді, і таким чином зашкодив 

економічному злету. Ця проблема стосується не лише країн, де рівень молодіжного 

безробіття вже був високим, таких як Греція, Іспанія та Італія, але й країн із раніше 

нижчими показниками, наприклад, Чехія, Нідерланди, Польща та Словенія. В останній 

групі країн рівень безробіття серед молоді подвоївся в деяких випадках завдяки 

заходам проти пандемії. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що 

найбільш постраждалими країнами в цьому відношенні є вищезгадана Чехія, де рівень 

безробіття наприкінці 2020 року зріс у 2,19 рази вище рівня наприкінці 2019 року, та 

Естонія, де рівень безробіття серед молоді зріс за той самий період у 2,5 рази [1]. 

Оскільки ситуація зараз є набагато гострішою, у країнах ЄС необхідно вжити заходів 

для пом’якшення цієї проблеми, щоб допомогти молоді знайти роботу та, таким 

чином, стимулювати економічне зростання. У цьому світлі особливо актуальним є 

питання нормативного забезпечення зайнятості молоді в ЄС, пакетів стратегій та 

ініціатив для підтримки даного сегменту суспільства та відновлення економіки після 

пандемії COVID-19.  

 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 

Існує велика кількість праць зарубіжних авторів, котрі у своїх дослідженнях 

займаються вивченням причин безробіття серед молоді. Економісти-дослідники такі 

як: Лішол, Ненов і Вевельстад [2] простежували вплив тривалості безробіття молоді 

на ймовірність їх працевлаштування. Вчені Скандурра, Чефало та Казепов [3] детально 

досліджували рушії інтеграції молоді на ринок праці в європейських регіонах. Інші 

автори також торкалися проблеми безробітних серед молоді у своїх дослідженнях, а 

саме це такі вчені як: Беннетт і Уазад [4], Бредлі та Краучлі [5], Краснопьоров [6] та ін. 

Крім того, вплив пандемії COVID-19 на безробіття проаналізовано в дослідженнях 

Ахдут та Рафаелі [7], Макганн, Мерфі та Вілан [8] та ін. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 

Метою статті є аналіз рівня безробіття серед молоді в країнах ЄС; огляд політико-

правового забезпечення щодо працевлаштування молоді, зокрема спрямоване на 

відновлення після пандемії COVID-19; дослідження особливостей формування 

європейської молодіжної стратегії зайнятості, основних положень низки програм та 

ініціатив, покликаних на зниження безробіття та забезпечення зайнятості молоді. 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Ключовими методами дослідження для проведення аналізу та отримання результатів 

було обрано та застосовано такі теоретичні методи як: синтез, групування, 

систематизування, а також емпіричні методи, а саме: спостереження та опис. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Безробіття серед молоді є однією з головних проблем що потребують негайного 

вирішення в багатьох європейських країнах. На світових ринках праці спостерігаються 

значні темпи зростання безробіття. Найбільш незахищеними на ринку праці 

виступають молоді люди, люди старшого віку, які втратили роботу, однак ще не 

досягли пенсійного віку. На подолання цих проблем спрямована європейська стратегія 

зайнятості, складовою, якої є стратегія зайнятості молоді.  

Молодь, згідно з визначенням ООН, для статистичних цілей належить до вікової групи 

15-24 років. Це визначення, яке виникло в контексті підготовки до Міжнародного року 
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молоді у Звіті Генерального Секретаря «International youth year: participation, 

development, peace» [9] в 1985 р., та схвалено Генеральною Асамблеєю в її резолюції 

№ 36/28 [10]. 

Рівень безробіття серед молоді – це кількість безробітних молодих людей у віковій 

групі 15-24 років, виражена як частка загальної чисельності робочої сили (економічно 

активного населення) в межах тієї ж вікової групи. Проаналізуємо рівень безробіття 

серед молоді в ЄС та Єврозоні протягом січня 2008 – червня 2022 (рис.1).  

 

 
Рисунок 1– Рівень безробіття серед молоді в ЄС та Єврозоні, сезонно скоригований, 

січень 2008 – червень 2022 (%) [11] 

 

Як бачимо, рівень безробіття серед молоді неухильно зростав протягом періоду 2008-

2013 рр., що перетворило його на головну проблему для ЄС, проте до 2019 року 

відбувалось послідовне падіння. Так, у червні 2022 року 2,546 мільйона молодих 

людей були безробітними в ЄС, з яких 2,073 мільйона – в Єврозоні. У червні 

нинішнього року рівень безробіття серед молоді становив 13,3% в ЄС і 13,2% в 

Єврозоні. У порівнянні з травнем 2022 року безробіття серед молоді зросло на 59 тис. 

в ЄС і на 64 тис. в Єврозоні. Однак, якщо зіставити з червнем 2021 року безробіття 

серед молоді знизилося на 527 тис. в ЄС і на 450 тис. в Єврозоні. 

За статистичними даними Євростату [11] найбільше безробітної молоді в 2021 р. 

нараховується у: Франції – 574,3 тис. осіб, Іспанії – 531,2 тис. осіб та Італії – 426,9 тис. 

осіб. Втім найменша кількість безробітної молоді проживає: на Мальті (2,5 тис.), в 

Ісландії (3,6 тис.), і Люксембурзі (4,2 тис.). 

Вочевидь, основною причиною такого високого рівня безробіття серед молоді є 

відсутність вакансій саме для них. Ринок праці, як правило, потребує вже 

кваліфікованих фахівців із досвідом, тому люди, які щойно закінчили університет із 

мінімальним досвідом або зовсім не мають досвіду мають мізерні шанси на 

працевлаштування. З іншого боку, люди похилого віку не залишають роботу через 

збільшення пенсійного віку, іншими словами – відсутня природна ротація працівників. 

Існує ще ряд причин безробіття серед молоді, приміром, погані макроекономічні 

показники. Відсутність зростання в економіці впливає на всіх, і деякі групи особливо 

сильно постраждали. Насправді молоде покоління страждає більше, тому що 

безробіття серед них має тенденцію до динамічного характеру: воно коливається 

сильніше, ніж безробіття серед дорослих. Факторів, що сприяють циклічній 

нестабільності, кілька: молоді працівники зазвичай мають нижчий рівень захисту 
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робочих місць. Крім того, вони, швидше за все, отримали менше досвіду роботи, 

звідси, компанії інвестували менше в їхнє навчання і тому, менше втрачають при їх 

звільненні порівняно з дорослим досвідченим працівником. Молодь також може бути 

більш схильною до звільнення за власним бажанням, ніж дорослі працівники. Крім 

того, вони стикаються з нижчими альтернативними витратами на звільнення. 

Законодавство про захист зайнятості (Employment Protection Legislation (EPL)) також 

впливає на безробіття серед молоді. Протягом 1980-х років європейська економіка 

страждала від високого рівня безробіття. Відповідно, політики запровадили широкий 

спектр реформ. Загальноприйнятим заходом було пом’якшення EPL для тимчасових 

(строкових) контрактів, залишаючи EPL для постійних контрактів без змін. Ці 

реформи сприяли підвищенню зайнятості під час підйому, але багато нових робочих 

місць були тимчасовими, які здебільшого цікавить молодь. Під час рецесії багато 

тимчасових робочих місць були звільнені першими, що призвело до безробіття серед 

молоді. 

Політико-правове забезпечення молодіжної політики в Європі включає документи, які 

згруповані в табл.1. 

Таблиця 1 – Нормативно-правове забезпечення щодо працевлаштування молоді в ЄС 

Документ, рік прийняття Характеристика 

Біла книга Європейської 

комісії «Новий поштовх 
для європейської молоді» 

[12] (2002) 

Дала поштовх до формування загальноєвропейської співпраці у сфері 

молодіжної політики, визначила п’ять основних векторів такої політики: 
участь, освіта, працевлаштування, добробут та європейські цінності  

Європейський пакт для 

молоді [13] (2005) 

Головною метою є покращення освіти, навчання, мобільності, 
професійної інтеграції та соціальної інтеграції молодих європейців, 

одночасно сприяючи поєднанню сімейного та трудового життя. 

Правові положення 
«Сприяння повній участі 

молоді в освіті, 

працевлаштуванні та 
суспільстві» [14] (2007) 

Закликає до фінансування молодіжної сфери, пріоритетом визнає 
покращення умов праці та скорочення безробіття 

Резолюція «Криза 

зайнятості молоді: заклик 

до дії» [15] (2012) 

У резолюції міститься набір випробуваних і перевірених заходів у п’яти 

сферах: макроекономічна політика, працевлаштування, політика на ринку 

праці, молодіжне підприємництво та права 

«Рамкова програма дій із 
зайнятості молоді» [16] 

(2013) 

Передбачає вирішення таких взаємопов’язаних проблем як: створення 

більшої кількості кращих робочих місць і привабливих кар’єрних 

можливостей для молоді; підвищення якості та актуальності освіти та 
навчання на всіх рівнях для усунення невідповідності кваліфікації тощо 

Рекомендація Ради ЄС 

«Про створення 

молодіжної гарантії» [17] 
(2013) 

Закликає країни ЄС надавати кожній молодій людині віком до 25 років 

якісну пропозицію щодо працевлаштування, продовження освіти, 

учнівства або стажування протягом 4 місяців після того, як вона стала 
безробітною. або залишила формальну освіту 

Переглянута Європейська 

хартія про участь молодих 
людей у місцевому та 

регіональному житті [18] 

(2015) 

Передбачає такі заходи, як: підготовка молоді до участі в суспільному 

житті; розширення участі молоді в роботі засобів масової інформації; 
заохочення молоді до безвідплатної праці і служіння суспільству; 

підтримка молодіжних проектів та ініціатив; розвиток молодіжних 

організацій; участь молоді в неурядових організаціях і політичних партіях 

 

Таким чином, можемо зробити висновки, що в країнах ЄС молодіжна політика зазнає 

очевидних трансформацій, що відображено в офіційних документах і програмах ЄС. 

Оскільки безпрецедентна криза, спричинена пандемією COVID-19, продовжує 

непропорційно впливати на молодь, велика кількість прийнятих, а головне дієвих, 

стратегій та постанов Ради ЄС тепер допоможе більшій кількості молоді у подоланні 

безробіття, адже тепер нормативно-правові акти охоплюють ширшу цільову групу від 

15 до 29 років. 

Урядові заходи щодо припинення поширення COVID-19 у Європі на початку 2020 р. 

спричинили уповільнення економічної активності, що призвело до повного впливу на 

ринок праці. Молодь постраждала найбільше, оскільки відносно велика частка 
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працівників цієї вікової групи мала низьку або середню кваліфікацію та працювала за 

тимчасовими контрактами або за контрактами з неповним робочим днем. Рисунок 2 

показує дані про безробіття серед молоді у 2020 році на початку розповсюдження 

COVID-19.  

 

 
Рисунок 2 – Рівень безробіття серед молоді в країнах Європи на початку поширення 

COVID-19 (2020 р.) [1] 

 

Як бачимо, в багатьох європейських регіонах були досить високі показники. Щоб 

краще відновити економічний спад, спричинений пандемією COVID-19, у 2020 році 

Комісія ЄС ухвалила Повідомлення про підтримку зайнятості молоді [19]. У даному 

документі говориться про те, що за допомогою Європейського соціального фонду 

(ESF) держави-члени ЄС зберігають робочі місця та компенсують збої в освіті та 

навчанні під час пандемії.  

Крім того, був створений пакет економічного відновлення Європейського Союзу 

«NextGenerationEU» [20], який призначений для підтримки країн-членів ЄС у 

відновленні після пандемії COVID-19. Допомога у сумі понад 800 млрд євро, що 

покриє економічні та соціальні збитки, зокрема цей план відновлення доповнить 

заходи, погоджені Єврогрупою, на загальну суму 540 мільярдів євро на підтримку 

витрат на охорону здоров’я, безробіття та скорочену зайнятість. 

На додаток, на початку 2021 р. був прийнятий Механізм відновлення та стійкості 

(Recovery and Resilience Facility (RRF)) як частина NextGenerationEU. Його метою було 

підтримати відновлення кризи після COVID-19 і підвищити стійкість держав-членів 

до криз загалом. Кошти в рамках RRF (723,8 млрд євро) мали форму грантів (338 млрд 

євро) та/або позик (385,8 млрд євро). Максимальний розмір гранту для кожної 

держави-члена базувався на рівні безробіття, зворотному ВВП на душу населення та 

чисельності загалом.  

Для цілей моделювання заходи були класифіковані відповідно до трьох категорій: 

освіта та навчання, підтримка працевлаштування для створення нових робочих місць 

та освітня інфраструктура й обладнання. 

На рисунку 3 схематично змальована інтенсивність діяльності Механізму відновлення 

та стійкості (RRP), котра пов’язана саме з молоддю протягом 2020-2022 рр. (крім Данії 

та Люксембургу).  
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Рисунок 3 – Інтенсивність дій Механізму відновлення та стійкості (RRP), пов’язаних 

з молоддю, % [11] 

 

Звідси ми бачимо, що існує сильна неоднорідність частки заходів, пов’язаних із 

молоддю, у загальній розрахунковій вартості RRPs (рис. 3) і в типології заходів, 

обраних державами-членами у їхніх планах (рис. 4). Зокрема, Франція та Мальта 

зареєстрували найвищу частку передбачуваних витрат на заходи, пов’язані з молоддю, 

у своїх RRP, а Естонія та Фінляндія повідомили про найменшу частку. 
 

 
Рисунок 4 – Поєднання категорій заходів в країнах ЄС, пов'язані з молоддю, % [11] 

 

Виходячи з цього, південні та східні країни-члени повідомили про найвищу частку 

заходів щодо молоді, пов’язаних із матеріальними інвестиціями (інфраструктура 

освіти та обладнання). Литва планує зосередити значну частину своєї підтримки на 

освіті та навчанні, тоді як Німеччина, Естонія та Франція планують зосередитися на 

створенні робочих місць.  

Таким чином, ці спільні зусилля повинні створити більше можливостей для всієї 

молоді в країнах ЄС в період пандемії. Крім того, очікується, що країни з вищим рівнем 

безробіття серед молоді отримають більші обсяги фінансування. 

Сталий розвиток є основним принципом Договору про Європейський Союз і 

пріоритетною метою внутрішньої та зовнішньої політики Союзу. Вимоги до розвитку 

ринку праці, обумовлені потребами у досягненні глобальної Цілі сталого розвитку 8 
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«Гідна праця та економічне зростання» серед 17-ти Глобальних цілей сталого розвитку 

до 2030 року.  

Поряд із політичними діями на рівні уряду соціальні партнери відіграють 

фундаментальну роль у підтримці компаній і працівників, у тому числі молоді, у 

відновленні після COVID-19. На рівні ЄС і на національному рівні вони розробили 

спеціальні кампанії, стратегії та інструменти для підтримки інтеграції молодих людей 

на робочому місці. У таблиці 2 відображено декілька ініціатив та стратегій, які 

сприяють полегшенню працевлаштування молоді. 

Таблиця 2 – Пакети стратегій щодо працевлаштування молоді в ЄС 
Назва документу, період дії Характеристика 

Стратегія «Молодь – 
інвестування та надання 

можливостей» [21] (2009-

дотепер) 

Стратегія передбачає: створення більше можливостей для молоді в освіті 
та працевлаштуванні, покращення доступу і повну участь усіх молодих 

людей у житті суспільства та сприяння солідарності між молоддю та 

суспільством 

Ініціатива «Молодіжні 

можливості» [22] (2011-
дотепер) 

У рамках Ініціативи держави-члени ЄС повинні вжити рішучих заходів у 

наступних чотирьох основних сферах: запобігання передчасному відходу 

від школи; розвиток навичок, які відповідають ринку праці; підтримка 
першого досвіду роботи та навчання на робочому місці; вихід на ринок 

праці: отримання (першої) роботи 

Ініціатива «Залучення 

молоді до зайнятості» [23] 

(2012-дотепер) 

Спрямована на допомогу молоді у подоланні проблем щодо переходу на 

ринок праці; запроваджує реформування ринку праці; закликає 
соціальних партнерів працювати над структурою якості стажувань; 

зменшує перешкоди щодо мобільності учнів та студентів 

Ініціатива зайнятості 

молоді (YEI) [24] (2013-
2023) 

Є одним з основних фінансових ресурсів ЄС для підтримки реалізації 
схем молодіжних гарантій до 2023 року. ЄС запустив її, щоб надати 

підтримку молодим людям, які проживають у регіонах, де рівень 

безробіття серед молоді перевищує 25% 

Ініціатива «Інвестування в 
молодь Європи» [25] (2016-

дотепер) 

Спрямована на те, щоб молоді люди були в авангарді діяльності, 
пов’язаної зі створенням міцної європейської економіки, заснованої на 

знаннях, дослідженнях та інноваціях 

Молодіжна стратегія ЄС 

[26] (2019-2027) 

Є основою для співробітництва в молодіжній політиці ЄС на 2019-2027 
роки, яка базується на резолюції Ради від 26 листопада 2018 року. Вона 

сприяє участі молоді в демократичному житті; він також підтримує 

соціальну та громадянську участь і спрямований на те, щоб усі молоді 
люди мали необхідні ресурси для участі в житті суспільства. Крім того, 

вона гарантує доступний ринок праці з можливостями, що ведуть до 

якісних робочих місць для всіх молодих людей 

Ініціатива «Допомога з 
відновлення згуртованості 

та територій Європи» 

(REACT-EU) [27] (2020-
2023) 

Додаткові 47,5 мільярда євро доступні протягом 2021-2023 рр., в ході 

якого держави-члени можуть збільшити ресурси Європейського 

соціального фондуn (ESF) та Ініціативи зайнятості молоді (YEI), щоб 

допомогти молодим людям, які постраждали від коронавірусної кризи, 

відповідно до цілей відновлення 

 

Отже, країни ЄС достатньо забезпечені різноманітними стратегіями та ініціативами 

для сприяння працевлаштування молоді. Європейський Союз надає політичну 

підтримку та взаємне навчання, щоб допомогти державам-членам запровадити 

правильну інфраструктуру та заходи для посилення молодіжних гарантій, а також 

забезпечує значне фінансування проектів. 

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, пандемія COVID-19 вплинула на життя громадян країн ЄС та на 

економічне зростання держав-членів загалом. Уряди запровадили різні заходи проти 

пандемії, щоб запобігти поширенню вірусу, які обмежили або припинили роботу 

певних об’єктів, підприємств або послуг. Це суттєво вплинуло на рівень безробіття, в 

тому числі серед молоді, яка в такому випадку є незахищеною групою. 

У результаті проведеного аналізу виявлено, що в таких країнах ЄС як Франція, Іспанія 

та Італія було зафіксовано найзначніше зростання рівня та кількості безробітної молоді 

до 25 років. Втім найменша кількість безробітної молоді проживає на Мальті, в 
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Ісландії та Люксембурзі. Підсумовуючи зазначимо, що країнам-членам доведеться 

стимулювати економічне зростання, зосереджуючись на сегменті потенційних 

шукачів роботи, та впроваджувати програми підтримки зайнятості, збільшити та 

адаптувати їх до поточної ситуації. 

 

SUMMARY 
Serpeninova Y., Zamora O., Vynnychenko N., Shcherbyna T., Horodetska M. EU policies for sustainable youth 

employment. 

Ensuring employment of young people in the EU and the use of this political and legal experience in Ukrainian 
realities is a rather urgent issue. The article systematizes and investigates the current state and causes of youth 

unemployment in EU countries. It was determined that the unemployment rate among young people steadily 

increased during the period 2008-2013, which affected the EU economy, however, until 2019, a consistent decline 
was observed. The main factors influencing this indicator are the following: lack of vacancies for inexperienced 

youth, natural employee turnover, economic downturn, etc. 

The normative and legal support of youth employment policy was considered, in particular employment policy aimed 
at post-pandemic recovery. The main regulatory acts of youth employment policy in the EU are defined as European 

Pact for Youth, Resolution "Youth Employment Crisis: A Call to Action", "Framework Action Program on Youth 

Employment" and others. 

European programs and initiatives aimed at reducing youth unemployment, as well as improving education and 

labour mobility are analysed. The main European programs and initiatives are defined as NextGenerationEU, the 

Strategy "Youth - investing and providing opportunities", the "Youth opportunities" initiative, "Involvement of youth 
in employment" and others. They include creating more opportunities for young people in education and 

employment, improving access and full participation in society, developing skills relevant to the labour market, 

supporting first work experience and workplace learning, etc. It is emphasized the need to stimulate the economic 
growth of the EU member states, focusing on the youth segment, implementing employment support programs 

adapted to the current situation in the world. 

Keywords: youth unemployment, sustainable development, youth employment, legal regulation, European Union. 
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