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Присвячено розгляду особливостей працевлаштування молодих спеціалістів, а саме: прав, гарантій та пільг, які 

надаються їм державою. У статті вирішено проблему розмежування понять ,,молодий спеціалістˮ, „молодий 

фахівецьˮ та „молодий робітникˮ. Крім того, наведено основні нормативно-правові акти, що регулюють 

державне замовлення та порядок працевлаштування молодих спеціалістів – випускників державних навчальних 

закладів. У праці звернено увагу на необхідність поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах за 

рахунок залучення потенційних роботодавців до співпраці. Приведено статистичну інформацію про рівень 

безробіття серед молоді. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання даного питання та наведено 

пропозиції вдосконалення його у майбутньому. Також зазначено важливість забезпечення для таких працівників 

програми адаптації у колективі, що допоможе ефективно здійснювати свою трудову функцію.  
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Постановка проблеми: Дослідження питань 

регулювання праці молодих фахівців та 

спеціалістів є досить важливим для держави, 

оскільки збільшення зайнятого населення 

серед цього прошарку означатиме ефективне  

здійснення державної політики у сфері 

працевлаштування. Для того аби покращилися 

умови працевлаштування молоді потрібно 

здійснювати такі перетворення, які б 

відповідали сучасним вимогам суспільства, 

потребам  та побажанням випускників вищих 

та інших навчальних закладів. Останнє може 

бути досягнуто шляхом всебічного вивчення 

прав і гарантій молодих спеціалістів та 

фахівців і визначення суперечних та 

недосконалих положень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

Питання про професіоналізм і конку-

рентоздатність, які напряму стосуються 

молодих працівників, розглядаються у працях 

В.Н. Беєдіної, О.Е. Кузьміна, О.Г. Мельник, П. 

Пейса, І.Ю. Савченка, Т.І. Ткаченка, Р.А. 

Файхутдінова, Ф.А. Хаєнка та ін. Щодо психо-

логічних аспектів цієї проблеми, то вони розк-

риті у роботах О. Білоус, А.Й Ваврик, Д.К. 

Грейсона, О.П. Єрмолаєва, Л.М. Карамушки та 

ін. 

Мета: визначення ролі молодого спеціаліста 

як працівника у трудових правовідносинах, 

з’ясування нормативно-правової бази, що 

регулює це питання та подальших перспектив 

її удосконалення та трансформування.  

Основні результати дослідження: Праця – 

це невід’ємне право кожного, проголошене ст. 

43 Конституції України. Для молоді, яка 

тільки отримала освіту, за певним напрямком 

підготовки, дуже важливо мати можливість 

реалізувати таке право. Кодекс законів про 

працю ( далі – КЗпП ) закріплює гарантії для 

випускників вищих навчальних ( далі - ВНЗ ) 

та професійних навчально-виховних закладів.  

В першу чергу варто звернути увагу на 

різницю у термінах: „молодий спеціалістˮ, 

„молодий фахівецьˮ та „молодий робітникˮ. 

Вони застосовувалися ще до визнання України 

незалежною, тобто в УРСР ( та в СРСР ), тоді 

вони визначалися в Українській Радянській 

Енциклопедії таким чином: 

Молоді спеціалісти – особи, які закінчили 

вищі та середні спеціальні навчальні заклади з 

відривом від виробництва і направлені, 

відповідно до плану розподілу, на роботу за 

спеціальністю і згідно з кваліфікацією, яку 

вони здобули в навчальному закладі.[1] 



№3 (червень) 2017 р. 

 

71 

Молоді робітники – особи, направлені на 

роботу після закінчення загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних і технічних училищ і 

курсів, а також особи, які пройшли навчання 

безпосередньо на виробництві.[1] 

Відповідно до такого літературного 

джерела, як „Юридична енциклопедіяˮ:   

Молоді спеціалісти (фахівці) – випускники 

ВНЗ, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з 

вищою освітою різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані 

на підставі посвідчення про направлення на 

роботу. Такі особи вважаються молодими 

фахівцями протягом 3 років з моменту 

укладення ними трудового договору із 

замовником.[2]  

Ці визначення діють безпосередньо у 

прив’язці до Постанови КМУ від 22 серпня 

1996 року № 992 „Про порядок 

працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів, підготовка яких 

здійснювалась за державним замовленнямˮ. 

Крім того, державне замовлення на різні 

спеціальності здійснюється із дотриманням 

вимог Постанови Кабінету Міністрів України 

від 15.04.2013 року № 306 „Про затвердження 

Порядку формування державного замовлення 

на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрівˮ. 

На сьогодні в законодавстві України нема 

чіткого визначення терміну „молодий 

спеціалістˮ, проте існують формування інших 

понять, що опосередковано вказують на його 

ознаки.  

Викладені визначення, які містяться в 

законодавчих та нормативно-правових актах, 

дають підстави вважати молодим спеціалістом 

випускника вищого навчального закладу чи 

професійного навчально-виховного закладу 

України, працевлаштованого підприємством, 

установою, організацією на підставі 

посвідчення про направлення на роботу 

(направлення на роботу) відповідного 

навчального закладу, якщо потреба у 

спеціалістові була раніше заявлена 

підприємством. 

Порядок працевлаштування молодих 

спеціалістів - випускників державних 

навчальних закладів регулюється такими 

нормативно-правовими актами: 

 випускників професійних навчально-

виховних закладів - Положенням про сприяння 

в працевлаштуванні; 

 випускників вищих навчальних закладів, 

які навчалися не за державним замовленням-

Положенням про сприяння в 

працевлаштуванні; 

 випускників вищих навчальних закладів 

I-IV рівнів акредитації, які навчалися за 

державним замовленням - Порядком 

працевлаштування випускників. 

Вищі навчальні заклади здійснюють 

підготовку з таких освітньо-кваліфікаційних 

рівнів: 

 молодший спеціаліст (технікуми, 

училища, інші, порівняні до них, вищі 

навчальні заклади); 

 бакалавр (коледжі, інші, прирівняні до 

них, вищі навчальні заклади); 

 спеціаліст, магістр (вищі навчальні 

заклади III та IV рівнів акредитації).  

Отож, різниця між фахівцями та 

робітниками полягає у способі здійснення 

навчання (з відривом від виробництва чи ні) та 

самому закладі, який його здійснює (ВНЗ чи 

технічні училища). Фахівці та спеціалісти є 

спорідненими поняттями, які зазвичай 

вживаються як взаємозамінні. В КЗпП 

закріплено гарантії та пільги для працездатної 

молоді (в основному для фахівців та 

робітників). Пільги передбачені у ст. 197 – про 

надання першого робочого місця та ст. 26 – 

надає право на прийняття на роботу без 

проходження випробувального терміну. Для 

з’ясування переліку гарантій варто звернутись 

до Постанови КМУ від 22.08.1996 року № 992 

„Про Порядок працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів, підготовка яких 

здійснювалась за державним замовленнямˮ. У 
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пунктах 24, 31-33 можемо побачити, що 

молоді спеціалісти:  

по-перше, отримують відпустку тривалістю 

30 календарних днів, яка оплачується у розмірі 

останньої стипендії (за попередній місяць), яка 

виплачується замовником;  

по-друге, випускникам, які мають відзнаку 

за навчання може встановлюватися вища 

заробітна плата;  

по-третє, ті, хто переїжджає до іншої 

місцевості забезпечується житлом; 

по-четверте, тим особам, які не отримали 

житло і продовжують працювати – воно 

надається першочергово, при цьому житло за 

попереднім місцем проживання зберігається за 

ними.  

Як ми бачимо держава встановила досить 

цінні та необхідні для випускників можливості 

реалізації себе як повноправного 

працездатного громадянина, та у сучасний час 

ці права та гарантії не завжди можуть 

захистити особу у реальному житті. Держава 

вже не встановлює ті, обсяги замовлень, що 

відповідали б кількості наявних потенційних 

кадрів, це створює дуже жорстку конкуренцію 

між молодими кадрами. На ринку праці 

фахівців у більшості регіонів України 

зберігається значний рівень напруженості, 

свідченням чого є перевищення пропозиції 

висококваліфікованої праці над попитом на 

неї[3]. Більшість із них навіть не бере участь у 

цьому змаганні за місце роботи.  

Рівень безробіття, визначений за 

методологією Міжнародної організації праці 

(МОП) серед молоді у віці 25-29 років у 2016 

році становив 11,7%. Серед осіб у віці 15-24 

роки цей показник становив 23,0% та був 

більш як удвічі вищий, ніж цей показник серед 

всіх вікових груп. Високий рівень безробіття 

обумовлений тим, що значна частина молодих 

людей не має необхідних професійних 

навичок і досвіду роботи.[4] 

Однак ті молоді фахівці, які отримали 

певну спеціальність, після випуску дуже часто 

залишаються на самостійне забезпечення. 

Можна припустити, що такий стан речей є 

перехідним періодом від державного 

регулювання більшості сфер людського життя 

до більш вільного та самостійного вибору 

свого шляху. 

Дійсно, зараз досить важливо для держави 

здійснювати кроки на шляху приведення 

законодавства та його практичного 

застосування у нормальне функціонування з 

найбільш ефективним результатом. Так, 

наприклад, вже було прийнято Указ 

Президента від 25.06.2013 року № 344/2013 

„Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 рокуˮ. Один із 

пунктів якої зазначає,що планується здійснити 

приведення мережі вищих навчальних 

закладів і системи управління вищою освітою 

у відповідність із потребами розвитку 

національної економіки та запитів ринку 

праці; залучення роботодавців до співпраці з 

вищими навчальними закладами, зокрема, до 

участі у розробленні стандартів вищої освіти, 

організації проходження практики студентами, 

вирішенні питань надання першого робочого 

місця випускникам.[5] 

Тобто, закріплені права молодих 

спеціалістів у сучасному КЗпП отримають 

нове значення. Вони будуть трансформувати 

відповідно до вимог сучасного життя, 

оскільки, молодий спеціаліст відіграє важливу 

роль у трудовій сфері. Для того, щоб правові 

норми у подальшій реалізації ефективно 

врегульовували прописані в них ситуації, 

нормотворцем мають враховуватися 

об’єктивні ( у матеріальному, організаційному 

аспектах) та суб’єктивні (психологічні аспекти 

та моральні принципи) потреби молоді. 

Остаточний вираз яких, відповідно, буде 

закріплено у нормативно-правових актах. 

Молодий спеціаліст, крім професійної, має 

пройти також і корпоративну, соціальну, 

організаційну, технічну (технологічну) і 

психофізіологічну адаптації. Для полегшення 

цього процесу роботодавці мають забезпечити 

прийнятих на роботу молодих спеціалістів 

відповідним методичним матеріалом, а саме, 

запропонувати їм програму адаптації молодого 
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фахівця. Це може також значно посилити 

працездатність і допомогти створити 

психологічну стабільність у колективі.[3] 

Для суспільства і держави важливо створи-

ти такі умови, які б зацікавили і задовольнили 

потреби молодих працівників. Тому це пи-

тання потрібно врегулювати таким чином, аби 

співпраця і роботодавців, і працівників була 

направлена на виконання одних і тих же цілей, 

що, крім того, відповідають внутрішнім пере-

конанням обох сторін. Тобто, із цього випли-

ває, що змінювати потрібно економічну, освіт-

ню та інші сфери суспільного життя. Всі вони 

перебувають у тісному взаємозв’язку і мають 

вплив на формування знань, умінь та прагнень 

особи, що безперечно потім виражаються у 

ефективності праці.   

Висновок: дослідження прав молодих спе-

ціалістів дає підстави вважати, що держава на 

даний момент трансформує старі цінності, які 

вже не дають тих результатів яких би хотілося 

і створює нові, актуальні, обґрунтовані життє-

вою необхідністю умови для створення і роз-

витку молодого покоління, яке стане профе-

сіоналами своєї справи. Сучасні умови на рин-

ку праці вимагають від працівників ініціатив-

ності, здатності швидко вирішувати поставлені 

задачі та, крім того, високого рівня знань - все 

це є тими якостями, які цінуються. Тож необ-

хідно створити стабільну правову систему, що 

допомогла б реалізувати навички та прагнення 

молодих спеціалістів  
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Гречко И.В. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Посвящено рассмотрению особенностей трудоустройства молодых специалистов, а именно: прав, гарантий и льгот, которые 

предоставляются им государством. В статье решено проблему разграничения понятий ,,молодой специалистˮ и ,,молодой 

рабочийˮ. Кроме того, приведено основные нормативно-правовые акты, которые регулируют государственный заказ и порядок 

трудоустройства молодых специалистов – выпускников государственных учебных заведений. В работе внимание обращается на 

необходимость улучшения учебного процесса в высших учебных заведениях за счет привлечения потенциальных работодателей к 

сотрудничеству. Приведено статистическую информацию об уровне безработицы среди молодежи. Проанализировано 

современное состояние правового регулирования данного вопроса и предложены варианты его совершенствования в будущем. 

Также отмечена важность обеспечения для таких работников программы адаптации в коллективе, что поможет эффективно 

осуществлять свою трудовую функцию. 

Ключевые слова: молодой специалист, молодой рабочий, правовое регулирование, трудоустройство, государственный заказ, 

права и гарантии.  

 

Grechko I.V. 

SINGLE ISSUES OF EMPLOYMENT OF YOUNG SPECIALISTS 

Dedicated to the consideration of employment features of young specialists, namely the rights, guarantees and privileges granted to them by 

the state. In the article there is solution the problem of distinguishing between the concepts „young specialistˮ and „young workerˮ. 

Besides, there are main legal acts (regulations) that regulate the state order and the procedure for employment of young specialists – the 

graduates of state educational institutions. In this work, attention is drawn to the need to improve the learning process in higher education 

institutions by attracting potential employers to cooperation. Statistical information is provided about the unemployment rate among youth. 

Analyzed the current state of legal regulation of this issue and suggested options its improvement in the future. Also is noted the importance 

of ensuring for such workers an adaptation program in the working team because it will help to effectively perform their labor function.  

Key words: young specialist, young worker, legal regulation, employment, government order, rights and guarantees. 
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