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Проблема працевлаштування молоді є надзвичайно актуальною, оскільки
сьогодні суспільство не може гарантувати повної зайнятості всього працездатного
населення. Молоді юристи не є виключенням, адже ринок праці перенасичений
представниками даної професії.
Згідно статті 43 Конституції України: «Кожен має право на працю, що включає
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку
вільно

погоджується.
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повного

здійснення

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності…» [1]. Ці ж гарантії передбачені і у ратифікованих Україною
нормах міжнародного права [3;4].
Гарантування трудових прав є актуальним у сучасному світі з огляду на
процеси демократизації та переходу до ринкової економіки, коли необхідно не
тільки проголосити захист прав і інтересів працівників, а й забезпечити їх [6,
с.127; 8, с. 270]. Питанням реалізації проголошених гарантій трудових прав
приділялась значна увага науковцями, оскільки ця проблема не є вирішеною не
тільки в теорії держави та права, а і у кожній галузі права. Серед них: Комаров
С.О., Лучін В.О., Медведєва О.В., Момотюк Л.Є., Щотова Ю.М. і баг. ін.
Проблемі працевлаштування молоді приділялась значна увага в наукових
працях багатьох дослідників. Насамперед, слід відзначити напрацювання таких
вчених як: Венедиктова В.С., Коваленко О.О., Пастухова В.П., Радіонової Г.О.,
Реус О.С. та ін. Але ще залишається безліч проблем, які пов’язані з
працевлаштуванням взагалі, а молоді у першу чергу.
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працевлаштування молоді. Серед них: невідповідність попиту на робочу силу та
пропозиції з боку вищих навчальних закладів; низькі стандарти прийому
абітурієнтів до вищих навчальних закладів на контрактну форму навчання;
відсутність досвіду, практичних навичок у випускників ВНЗ; знецінення праці
молоді; проблема реалізації проголошених гарантій в цій сфері та ін. [8, с.5; 9,
с.15].
На сьогодні єдиним обов’язковим засобом отримання досвіду для студентів
денної форми навчання є проходження ознайомчої, навчальної, виробничої
практики, яка триває від двох тижнів до двох місяців. Серед загальнодоступних
засобів отримання практичного досвіду у юридичних вузах нашої країни можна
зазначити юридичні клініки - некомерційні організації, які займаються наданням
безоплатної

допомоги

населенню,

найчастіше

соціально

незахищеним

громадянам.
Для реалізації права на працю студентами денної форми навчання, що
навчаються на контрактній основі, необхідно внести наступні зміни в чинне
законодавство України:
1.

Доповнити пунктом «є» ч. 1 ст. 5 Закону України «Про зайнятість

населення» наступного змісту: «молоді, яка навчається в професійно-технічних
або вищих навчальних закладах на денній формі навчання на контрактній основі
вперше».
2. Доповнити частиною 3 ст.197 чинного КЗпП України наступного змісту:
«Для працевлаштування молоді за спеціальністю, яка навчається в професійнотехнічних або вищих навчальних закладах на денній формі навчання на
контрактній основі вперше, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи
відповідних рад за поданням центрів зайнятості встановлюють квоту робочих
місць для підприємств (об’єднань), установ і організацій незалежно від форм
власності та організаційних форм. Квота визначається Законом України».
3. Доповнити абзацом 5 частину 1 ст. 12 Закону України «Про освіту» від 23
травня 1991 року наступного змісту: «Міністерство освіти України сприяє

розвитку, отриманню практичних, професійних навиків молоді, яка навчається в
професійно-технічних або вищих навчальних закладах».
Ці доповнення: а) будуть сприяти забезпеченню молоді додатковими
гарантіями, оскільки вона є соціально незахищеною ланкою нашого суспільства;
б) нададуть їй реальну можливість отримати практичні навички; в) дозволять
постійно удосконалювати свою професійну грамотність.
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