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Методологія дослідження. Методологічним інструментарієм дослідження є системний 

підхід до наукового пізнання економічних явищ і процесів, адаптований до виявлення проблем 

молодіжної зайнятості на національному та глобальному рівні. Конкретними методами у до-

слідженні послугували: історико-генетичний метод – при дослідженні тенденцій молодіжної 

зайнятості в докризовий, посткризовий та період пандемічної реальності; метод загального та 

особливого – при характеристиці глобальних викликів та їх впливу на молодіжну зайнятість; 

компаративного аналізу – при виявленні тенденцій та особливостей молодіжної зайнятості в 

країнах світу. 

Результати. У статті здійснено теоретичне дослідження особливостей та проблем зай-

нятості в країнах світу в умовах глобальних викликів та економічної нестабільності. На основі 

класифікації проблем молодіжної зайнятості та безробіття виокремлено особливості молодіж-

ної зайнятості, які проявляються в  економічній нестабільності, вразливості, психологічній не-

стійкості та збільшенням в країнах Європейського Союзу NEET – молоді, яка «не працює, не 

навчається». Обґрунтовано, що в розвинених країнах та країнах, які здійснюють трансформа-

ційні реформи, пандемія COVID-19 та процеси «Індустрії 4.0» загострюють проблеми зайня-

тості та збільшують рівень безробіття серед молоді. Через «теорію поколінь» проаналізовано 

покоління Z, яке  найбільше відноситься до категорії молоді і  буде задіяне в найближчий час 

в трудовий процес. 

Новизна. На основі теоретичних та аналітичних узагальнень щодо зайнятості класифі-

ковано та окреслено проблеми молодіжної зайнятості в умовах економічної нестабільності, 

глобальних викликів та постковідної  реальності. 

Практична значущість. Виокремлення та класифікація проблем молодіжної зайнятості 

дозволяє формувати ефективну стратегію зайнятості молоді й розробляти дієвий механізм її 

реалізації, а рекомендації щодо колоборації між сферою бізнесу, освітою, міжнародними та 

державними інституціями слугують підґрунтям мінімізації молодіжного безробіття в країнах 

світу. 
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нальний рівень, «Індустрія 4.0», COVID-19, NEET-молодь. 

 

Постановка проблеми. Зайнятість – це 

важливий макроекономічний показник, який 

є якісним індикатором функціонування еко-

номіки, як на національному, так і глобаль-

ному рівні. Цей показник відображає: добро-

бут населення, участь у трудовій діяльності 

та  міру включення населення у сферу діяль-

ності, ступінь задоволення суспільних пот-

реб та особистих потреб працівників в опла-

чуваних робочих місцях, в отриманні доходу,  

рівні доходів від трудової діяльності, трива-

лість робочого часу, зайнятість у неформаль-

ному секторі, неповна зайнятість, умови 

праці, вікові та гендерні відмінності на ринку 

праці тощо.  Важливо підкреслити, що зайня-

тість як економічне явище, залежить від де-

мографічних процесів, виступає частиною 

соціальної політики, тобто має демографіч-

ний та соціальний зміст. Стан зайнятості є 

завжди динамічним явищем, яке безперечно 

залежить від циклічності економіки.  Спади і 

підйоми,  а  також різні непередбачувані або  
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слабко передбачувані події, які мають  назву 

шоків (шоки попиту та шоки пропозиції) 

призводять до мінливих процесів в економіці 

країни та світового господарства в цілому.  

Досліджуючи молодіжний сегмент зай-

нятості зазначимо, що він найбільш є вразли-

вими до шоків. Традиційно рівень зайнятості 

серед молоді завжди нижчий, ніж у інших ві-

кових груп, а у періоди спаду безробіття у 

цієї групи зростає набагато вище, ніж в ін-

ших. До причин вразливості можна віднести 

те, що  молоді люди, порівняно з іншими ві-

ковими групами, стикаються з низкою про-

блем при вході на ринок праці. Зокрема, че-

рез відсутність досвіду роботи та невідповід-

ність між навичками, які вони можуть запро-

понувати, та тими, які вимагають роботодав-

ці. Під час глобальної кризи молоді праців-

ники переважно були одними з перших, хто 

втрачав роботу, оскільки їхні тимчасові кон-

тракти не продовжували, а перспективи пра-

цевлаштування молодих випускників на га-

лузевих ринках праці зменшилися. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Молодь традиційно є найбільш соці-

ально активною категорією суспільства. 

Тому будь-яка динаміка змін, зумовлених  

розвитком процесів інтеграції та глобаліза-

ції, відбивається насамперед на ній. Про-

блеми зайнятості та безробіття  молоді  до-

сліджують  експерти міжнародних інститу-

цій: Світового Банку, Міжнародної  Органі-

зації Праці (МОП), Організація економічного 

співробітництва та розвитку (OECD)[1–2], 

Міжнародної Організації з Міграції, та інші.  

Значну увагу приділяють  цій проблемі зару-

біжні та українські вчені. Зокрема, М. Боніол, 

С. Елдер, Г. Ерман, А. Колот,  Е. Лібанова, Л. 

Лісогор, О. Цимбал [3–6], та інші науковці. 

Зайнятість і безробіття- це динамічні про-

цеси, які потребують постійного дослід-

ження в умовах нестійкості економічного  

розвитку та глобальних викликів. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є з’ясування причин та класифікація 

проблем молодіжної  зайнятості  на  націо-

нальному й глобальному рівні, виявлення  

особливостей нових форм зайнятості в пе-

ріод постковідної  реальності. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Особливістю сучасного ринку праці є 

те, що молоді люди конкурують із шукачами 

роботи з більшим досвідом роботи, а на       

ринку пропонується менше робочих місць 

взагалі. Фахівці, стверджують, майбутнє Єв-

ропи залежить від 94 мільйонів європейців у 

віці від 15 до 29 років. Окрім викликів, з 

якими стикаються молоді люди протягом ба-

гатьох поколінь, важливо зазначити, що, су-

часне покоління житиме в епоху повної гло-

балізації (політична проблема) і буде зму-

шене впоратися із старінням населення (де-

мографічна проблема). Молодь найбільше 

постраждала від низки  економічних криз 

(економічна проблема) – кризові явища 1998 

р., світова фінансова криза 2007–2008 років, 

2020 рік-постковідна криза викликана поши-

ренням інфекції COVID-19. 

На сучасному етапі присутні чіткі дис-

пропорції в молодіжному сегменті ринку 

праці, що ведуть до безробіття  та  незайня-

тості молоді.  Проблеми молодіжної  зайня-

тості спровоковані блоком як економічних та 

політичних, так і соціально-демографічних 

проблем (рис.1).  

 

 
 

Рис 1. Класифікація проблем молодіжної зайнятості 

 

Проаналізуємо більш детально еконо-

мічний блок проблем, зокрема  вплив криз на 

зайнятість молоді та виникнення наслідків 

пов’язаних із ними. Безпосереднім наслідком 

глобальної фінансової-економічної кризи 

2007–2009 років стало значне падіння попиту 

на робочу силу. Серйозний характер цієї 

кризи пов'язаний не лише з рівнем та трива-

лістю безробіття, але й зі зниженням якості 
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робочих місць, що надаються молоді. В краї-

нах ЄС, масове безробіття молоді, яке з’яви-

лося внаслідок боргової кризи (мається на 

увазі наслідок глобальної кризи 2007–2008 

рр.) це скоріше структурне безробіття, яке 

стало більш тривалим і відголоски його про-

являються і в період пандемічної реальності. 

На основі статистичних даних проана-

лізуємо участь молоді у зайнятості в докри-

зовий період та посткризовий період. Варто 

зазначити, що рівні участі молоді у складі ро-

бочої сили, а також співвідношення між чи-

сельністю зайнятої молоді та загальною чи-

сельністю населення мають тенденцію до 

зниження. Рівень участі молоді у складі ро-

бочої сили в цілому знизився  з 52,9 до 48,7% 

за період з 2000 до 2011 року, а це означає, 

що у 2011 році кожна друга молода людина у 

світі, не була активним учасником ринку 

праці. В 2011 році кількість зайнятих моло-

дих людей становила 516 млн осіб, що на 16 

млн. осіб більше, ніж 2000 року. Оскільки чи-

сельність молодого населення збільшувалася 

швидшими темпами, ніж зайнятість молоді, 

то частка зайнятої молоді  від  загальної чи-

сельності молодого населення (співвідно-

шення між зайнятою молоддю та загальною 

чисельністю населення) знизилася з 46,2 до 

42,6% за період з 2000–2011 роки [1,7].  Од-

нією з основних причин прояву цих тенден-

цій, можливо, було зростання кількості моло-

дих людей у системі освіти. Але у деяких ре-

гіонах розчарування серед молоді також віді-

грало помітну роль у прояві цих тенденцій.  

Пірнаючи в історію економічного роз-

витку, слід зазначити, що безробіття серед 

молоді не є новим явищем. На наш погляд, 

деструктивними є пропорції, яких досягло 

безробіття серед молоді.  Зокрема, з 1990-х 

років рівень безробіття серед молоді залиша-

вся стабільним і не перевищував 11%. Але 

світова фінансова криза і період поступового 

відновлення, були не найкращі для зайнятос-

ті молоді. У 2009 році, глобальний рівень 

безробіття серед молоді зріс на рекордну ве-

личину, а саме за один рік, з 2008 до 2009 

роки, цей показник  зріс із 11,9 до 12,8%. За 

період з 2007 по 2011 роки, безробіття серед 

молоді у світі збільшилося на 4 млн. осіб. Че-

рез економічні потрясіння безробіття серед 

молоді зростало, швидшими темпами, ніж се-

ред дорослого населення.  

Найбільше молодь постраждала внаслі-

док глобальної кризи у промислово розвине-

них країнах. Зокрема, рівень безробіття серед 

молоді збільшився на 4,1 в. п. в розвинених 

країнах, в країнах  ЄС у 2008–2009 роках та 

на 3,4 в. п.  Рівень безробіття серед молоді, 

що становив 18,1% у 2010 році у розвинених 

країнах та ЄС, є найвищим за всю історію 

статистичного дослідження регіональних по-

казників. Зокрема, в Іспанії та Греції рівень 

молодіжного безробіття подвоївся за період з 

2007 по 2011 роки, і в 2012 р. становив 46 і 

42% відповідно. Щодо Ірландії, то  цей  по-

казник збільшився з 8,5 до 31,9% за той же 

період. В докризовий період у Португалії та 

Італії рівень безробіття серед молоді стано-

вить більше 25%; він перевищує 20% на       

Кіпрі, в Естонії, у Франції, Угорщині, 

Польщі, Румунії, Швеції та Сполученому Ко-

ролівстві [8]. 

В Європейському Союзі  пандемія  за-

гострила проблему безробіття серед молоді. 

Зокрема, до пандемії молодіжне безробіття 

становило 15%, зараз спостерігаємо його  

зростання до 18%. У категорії від 15 до 29 ро-

ків їх кількість складає 4,7 млн. В загальному 

в Європі безробітної молоді приблизно 10 

млн. осіб. Тенденції по країнах наступні: у 

Греції цей показник становить 33%, в Іспанії 

– 32,2% та Італії – 27,1%. Низький рівень без-

робіття в цій категорії спостерігаємо в  Чехії 

та Німеччині-5%, трохи вище  цифри в  Ні-

дерландах – 6% та Польщі – 8% [9]. 

У ринковій ситуації та трудовій реаль-

ності соціальні очікування молоді не виправ-

довуються і призводять до тривожних та де-

пресивних станів, переорієнтації та деграда-

ції базової системи цінностей. Тобто виника-

ють психологічні проблеми.  Зокрема, безро-

біття серед молоді має не тільки негативні 

економічні наслідки для індивіда, але також 

створює психологічний стрес, такий як від-

чуття самотності, безсилля, неспокій, триво-

жність і депресія. Г. Беккер  у своїй роботі 

«Злочин і покарання» показує, як більшість 

безробітних відчувають різні форми психо-

логічного стресу і можуть реагувати на свою 

ситуацію чотирма різними способами: дезор-

ієнтація (60%), що включає відчуття безціль-

ності, непотрібності та соціальної ізоляції; 

розлади здоров'я (15%); відчуття соціальної 
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ізоляції (15%); занепокоєння своїм матеріа-

льним становищем (10%) [10, с.170]. Всі ці 

теоретично описані ситуації, ми часто зустрі-

чаємо у поведінці людей і сьогодні, які пере-

бувають у ситуації стресу. Нинішня неспри-

ятлива  ситуація створює проблеми, які мо-

жуть зашкодити їхнім майбутнім перспекти-

вам і безробіття серед молоді може мати     

довготривалі наслідки. Зокрема, втрата дос-

віду роботи на ранньому етапі життя, матиме 

негативний вплив на майбутні показники   

ринку праці, як з точки зору участі, так і за-

робітків. 

Щодо блоку політичних проблем зай-

нятості, то  ми проаналізуємо  через  моло-

діжну політику та політику занятості молоді. 

Зазначимо, що основним надбанням кожної 

національної економіки та суспільства є мо-

лодь. Розширення прав і можливостей молоді 

шляхом створення сприятливих умов для   

розвитку своїх талантів та активної участі на 

ринку праці має важливе значення для еконо-

мічного й соціального розвитку та для стій-

кості суспільства. Інтеграція молодих людей 

на ринок праці потребує від держав ґрунтов-

них рішень.  

Для вирішення вище зазначених про-

блем країни приймають заходи щодо мінімі-

зації проблем безробіття.  Зокрема, для міні-

мізації безробіття та покращення зайнятості 

у межах Євросоюзу була розроблена «Євро-

пейська стратегія зайнятості», яка прийнята у 

1997 році та програма «Молодь у русі»-2010 

рік. Європейська стратегія зайнятості базува-

лася на чотирьох підвалинах – адаптації, під-

приємництві, працевлаштуванні та рівних 

можливостях. Ця стратегія передбачала дере-

гуляцію ринку праці задля підвищення про-

дуктивності. Основну увагу передбачалося 

приділити профорієнтації, навчанню та акти-

вації (зростання прихильності «моральним і 

етичним принципам», затребуваним для да-

ної роботі). Програма «Молодь у русі» перед-

бачала створення додаткових можливостей 

для переміщення студентів до різних країн 

ЄС у пошуках роботи чи місця в універси-

теті, додаткові можливості для співпраці з єв-

ропейськими державними центрами  зайня-

тості, створення малого бізнесу та форму-

вання механізму надання студентських кре-

дитів. 

Реалії економічного буття свідчать, що 

Європейська стратегія зайнятості не змогла 

забезпечити суттєвого скорочення молодіж-

ного безробіття в низці країн,  тому європей-

ські лідери вирішили створити спецфонд бо-

ротьби з молодіжним безробіттям. Варто, за-

уважити, що умови для існування в ЄС зараз   

для фінансового капіталу та великого біз-

несу, тому тільки зі зміною акцентів щодо фі-

нансового капіталу та втрати виробництва у 

Європі вдасться  вирішити  проблему моло-

діжного безробіття. 

Ще одним чинником, що створює  по-

тенційні проблеми для молоді на сучасному 

етапі вважається «Індустрія 4.0», що має чо-

тири підстави: це  інтероперабельність  (су-

місність), віртуалізація, децентралізація та 

робота в режимі реального часу. Під інтер-

операбельністю розуміється здатність взаєм-

ного інтернет-підключення та спілкування 

людей з кіберфізичними системами та «розу-

мними заводами». Саме завдяки цим техно-

логіям  віртуальна модель виробництва, «ро-

зумної фабрики» використовується в режимі 

реального часу для контролю за роботою 

«розумних машин» та механізмів забезпе-

чення безпеки тих людей, які безпосередньо 

взаємодіють із робототехнічними системами 

[11]. Одним із найважливіших елементів «Ін-

дустрія 4.0» є «Інтернет речей» – концепція 

підключення побутових предметів до інтер-

нету, завдяки чому вони можуть взаємодіяти 

між собою або із зовнішнім середовищем та 

вчиняти дії без участі людини. Тобто це іще 

одна загроза по зайнятості молоді та чинник  

формування безробіття. 

Науково-технічна революція перетво-

рює ринок праці: по-перше, зникають десят-

ки традиційних професій; по-друге, багато 

традиційних професій інноваційно модифі-

кується; по-третє, з'являється ще більше про-

фесій, яких раніше не було і які викликані   

технологічними новаціями. На думку експе-

ртів OCDE [2] та Оксфордського універси-

тету, 50% професій 2030 року поки що не іс-

нують або лише зараз стають  професіями. І  

одночасно, більше половини нинішніх про-

фесій перебувають під загрозою зникнення. 

Нові тренди постіндустріального роз-

витку визначають підвищений попит на нові 

види зайнятості: так званих профілів STEM-

напрямків: Science, Technology, Engineering, 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2709-6459, Економічний вісник, 2021, №4 21_________________________________________



Mathematic. У прогнозованому майбутньому 

саме ці спеціальності будуть задавати хід   

цифрової та технологічної революції. 

Варто зазначити, що в умовах розпоча-

тої четвертої промислової революції відбува-

ється повна трансформація зайнятості, яка 

провокує зникнення одних професій та появу 

нових; відбувається витіснення людської 

праці працею роботів, автоматів та інформа-

ційних програм. Об'єктивним наслідком 

постіндустріального розвитку є також неми-

нуче скорочення кількості робочих вакансій, 

зростання безробіття, особливо серед молоді. 

Таким чином, молоді необхідно рухатися в 

напрямку «освіта впродовж життя» та пос-

тійно вдосконалюватися. 

У відповідь на сучасні макроекономіч-

ні, законодавчі, нормативні і технологічні 

зміни у країнах ЄС з’явилися також нові     

форми зайнятості (НФЗ), що включають як 

абсолютно нові форми зайнятості, так і існу-

ючі форми, які переживають нову хвилю   

зростання. Для НФЗ часто характерні дуже 

короткі контракти, посередництво через     

цифрові платформи, а також зміни у тому, як 

організована трудова діяльність та де вона 

здійснюється. Деякі з цих змін також пов'я-

зані з перезавантаженням робочих відносин, 

особливо з погляду форм зайнятості в кон-

тексті зайнятості та самозайнятості. Криза, 

спричинена  COVID-19, показала  зростаючі  

здіб-ності фірм і працівників брати участь в 

економічній діяльності дистанційно. У той 

час як світова спільнота сподівається на від-

новлення після пандемії COVID-19, виника-

ють нові питання щодо довгострокових нас-

лідків пандемії для якості зайнятості та по-

ширеності різних форм зайнятості, які мо-

жуть стати особливо популярними серед мо-

лодих представників сучасного ринку праці. 

Психологічні наслідки пандемії  прояв-

ляються в тому, що більшість молодих людей 

невпевнені у власних кар'єрних перспекти-

вах, оскільки криза створює додаткові склад-

ності на ринку праці та подовжує перехід від 

шкільного навчання до трудового життя. З 

початком пандемії, кожен шостий представ-

ник молоді був змушений припинити тру-

дову діяльність. Багато молодих працівників, 

як правило, працюють в галузях, найбільш 

постраждалих від кризи – таких як технічна 

сфера обслуговування, сфера послуг, торгів-

ля, ресторанний бізнес, туризм. Серед тих, 

хто продовжував працювати в цей період, у 

сорока двох відсотків скоротилися прибутки. 

Тобто вразливі економічні наслідки пандемії 

пронизують усі сфери життєдіяльності мо-

лоді. 

Цікавою є інтерпретація  проблем зай-

нятості через  «теорію поколінь», яку ство-

рили американські вчені на початку 90-х ро-

ків. Сутність цієї теорії полягає в тому, що, 

представники кожного з поколінь  були  на-

роджені в певний період та формувалися під  

впливом одних і тих же подій, тому і мають 

схожі: цінності,  поведінку, способи спілку-

вання та вирішення конфліктів, постановку 

цілей, побудову взаємовідносин, керування 

людьми.  Вчені доводять, що сучасний ринок 

праці повинен підлаштовуватися під ці від-

мінності, якщо прагне привабити представ-

ника того чи іншого покоління. Виділяють 

шість поколінь, але на сучасному етапі най-

більш задіяні в трудових процеси три поко-

ління: X,Y,Z. 

Базуючись на дослідження експертів 

[12] проаналізуємо покоління Z, яке найбіль-

ше відноситься до категорії молоді, яка заді-

яна та буде задіяною в найближчий час в тру-

довий процес. Аналітики наголошують  про 

те, що вже через чотири роки покоління Z 

становитиме майже третину всієї робочої 

сили. Чисельність громадян у віці 15–24 ро-

ків у всьому світі становить понад два мілья-

рди людей. Статистичні дані за 2020 рік сві-

дчать, що рівень безробіття серед покоління 

Z майже вдвічі вищий приблизно у всіх краї-

нах ОЕСР порівняно з старшими колегами 

працездатного віку, бебі-бумерами, поколін-

ням X та міленіумами (покоління Y). За до-

слідженнями молодь у цьому віці займала не-

велику питому вагу у робочій силі (12,5%), 

але експерти зауважують, що у країнах G7 

цей показник знизився на кілька відсоткових 

пунктів. На наш погляд, це пов'язано із сфе-

рами зайнятості покоління Z. Як ми уже за-

значали вище, що студенти або випускники 

коледжів зайняті переважно у сферах: ресто-

ранного бізнесу, туристичної галузі, сектору 

послуг. Із-за локдауну, ці галузі постраждали 

набагато сильніше, ніж промисловість, IT чи 

сільське господарство. 
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Іще однією проблемою молодіжної зай-

нятості а країнах світу, а особливо в Євро-

пейському Союзі є NEET-молоді [13], це ка-

тегорія, яка «не працює, не навчається». Пе-

ребування в категорії NEET-молоді має сер-

йозні несприятливі наслідки для особистості, 

суспільства та економіки в цілому. До широ-

кого спектру соціальних-економічних нас-

лідків можна віднести такі, як незадово-

лення, незахищеність і погане майбутнє пра-

цевлаштування, правопорушення молоді та 

проблеми з психічним і фізичним здоров’ям. 

Представники NEET-молоді  мають більший 

ризик бути політично та соціально відчуже-

ними. У порівнянні зі своїми ровесниками, 

NEET-молодь має значно нижчий рівень по-

літичних інтересів, політичної та соціальної 

включеності в соціум. 

Таким чином, сучасна молодіжна зай-

нятість характеризується економічною не-

стабільністю, вразливістю, психологічною 

нестійкістю. Узагальнюючи вище зазначене, 

виділяємо характерні ознаки молодіжної зай-

нятості в умовах економічної  нестабільності 

та глобальних викликів (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Характерні ознаки молодіжної зайнятості на сучасному етапі 

Джерело: складено авторами  

 

Варто зазначити, що для молоді коро-

нокриза стала потрійним ударом. Пандемія 

не тільки позбавляє їх зайнятості, а й зриває 

навчання та професійну підготовку, а також 

створює серйозні перешкоди на шляху тих, 

хто збирається вступити на ринок праці або 

змінити роботу. На думку багатьох експер-

тів, необхідно розробляти дієві стратегії мо-

лодіжної зайнятості та вживати значних за-

ходів, щоб покращити становище молоді,  бо 

у майбутньому країни світу, а особлива кра-

їни ЄС будуть мати справу зі «спадщиною 

коронавірусу» протягом десятиліть. 

Аналітики МОП [14] наголошують  на 

необхідності прийняття у відповідь на кризу 

невідкладних, широкомасштабних та ціле-

спрямованих заходів підтримки молоді, 

включаючи всеосяжні  програми гарантій  

зайнятості та професійної підготовки в роз-

винених країнах, а також програми, що сти-

мулюють зростання зайнятості, та відповідні 

гарантії у країнах з низьким та середнім рів-

нем доходу. 

Висновки. Для комплексного вирі-

шення проблем та найефективнішого регу-

лювання молодіжної зайнятості необхідно 

насамперед встановлення реальної співпраці 

та взаємодії між сферою бізнесу, міжнарод-

ними та державними інституціями, які коор-

динують зайнятість та сферою освіти. Такий 

комплексний підхід та колоборація дозво-

лить оптимізувати й збалансувати зайнятість, 

значно скоротити рівень молодіжного безро-

біття та мінімізувати блоки проблем які ми 

надмірна амбітність сучасної молоді, яка виявляється у їхньому бажанні при 
працевлаштуванні одразу зайняти високу посаду та отримувати високу 
заробітну плату; 

недовіра роботодавців до молодих спеціалістів, яка виявляється у
небажанні брати молодь на роботу, а також працевлаштуванні лише на
низькооплачувані посади або посади з обмеженим спектром обов'язків,
які не передбачають професійного розвитку та кар'єрного просування;

більшість молодих людей після закінчення навчання виявляються
абсолютно не підготовленими до трудового життя. Це пов'язано з тим, що
в рамках сучасних освітніх програм йде загальна професійна підготовка
спеціалістів, спрямована на те, щоб випускники мали змогу
працевлаштуватися за низкою суміжних професій;

невідповідність професій, одержаних випускниками професійних освітніх
установ структурі потреб сучасного ринку праці.
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виокремили й проаналізували в нашому до-

слідженні. 

Молодь – це когорта населення, яка є 

найбільш динамічною, та готовою до змін, є 

креативним поколінням, яке  сприяє іннова-

ціям й творчості в економіці та суспільстві. 

Для того, щоб країни могли повною мірою 

реалізувати цей потенціал та отримати ви-

году від цієї частини населення, молодь по-

винна мати гідні робочі місці та бути  інте-

грованою  у соціум. Імплементувати це мож-

ливо на основі розроблених  стратегій  зайня-

тості та дієвого механізму їх реалізації. 
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PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT: GLOBAL AND 

NATIONAL ASPECTS 

E. V. Prushkivska, D.E., Professor, M. О. Dvornik, master student,  

Zaporizhzhia Polytechnic National University  
 

Methods. The methodological tools of the study are a systems approach to scientific knowledge 

of economic phenomena and processes, adapted to identify problems of youth employment at the 

national and global levels. Specific methods in the study are as follows: historical-genetic method – 

in the study of trends in youth employment in the pre-crisis, post-crisis period and the period of pan-

demic reality; method of general and special – in characterizing global challenges and their impact 

on youth employment; comparative analysis – in identifying trends and features of youth employment 

in the world. 

Results. The article provides a theoretical study of the features and problems of employment 

in the world in the context of global challenges and economic instability.  Based on the classification 

of youth employment and unemployment, the features of youth employment, which are manifested 

in economic instability, vulnerability, psychological instability, as well as an increase in the European 

Union NEET – young people who «do not work, do not study». It has been argued that in developed 

countries and countries undergoing transformational reforms, the COVID-19 pandemic and Industry 

4.0 processes exacerbate employment problems and increase youth unemployment. Generation Z, 

which belongs to the category of young people and will be involved in the labor process in the near 

future, is analyzed through the «generation theory». 

Novelty. On the basis of theoretical and analytical generalizations on employment, the prob-

lems of youth employment in the conditions of economic instability, global challenges and postcog-

nitive reality are classified and outlined. 

Practical value. Isolation and classification of youth employment problems allows forming an 

effective strategy of youth employment and developing an effective mechanism for its implementa-

tion, and recommendations for collaboration between business, education, international and govern-

ment institutions serve as a basis for minimizing youth unemployment in the world. 

Keywords: unemployment, employment, youth employment, global level, national level, In-

dustry 4.0, COVID-19, NEET – youth. 
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