
                                                      РЕЗОЛЮЦІЯ 

круглого столу обласного семінару студентського профактиву з теми                 

“Питання працевлаштування молоді, студентів, випускників ВНЗ” 

м. Запоріжжя                                                                                 9 квітня 2014 

 Ми, учасники обласного семінару студентського профспілкового 

активу, опрацювавши за круглим столом питання працевлаштування молоді, 

студентів, випускників ВНЗ області, виразили глибоке занепокоєння цими 

процесами і дійшли висновку, що негативні тенденції в системі професійної 

орієнтації та працевлаштування молоді, на жаль, стали стабільними та 

непорушними. Це наслідок невиконання низки законів, інструктивно-

нормативних актів України, чим серйозно порушуються конституційні права, 

соціальні гарантії молоді. 

 Учасники семінару підтримують намагання держави, органів влади по 

вирішенню цього питання, зокрема дії  ФПУ та галузевих Профспілок, які 

активно реалізувались в 2013 році. Учасниками форуму вивчено позицію 

профспілок та пропозиції ФПУ до рекомендацій парламентських слухань про 

участь молоді в суспільному житті, її економічної активності. Але одночасно 

відзначенно, що за час після слухань у Верховній Раді України з 20.11.2013 

року майже нічого не змінилося. 

 З метою більш ефективного забезпечення прав та інтересів молоді, 

студентства, випускників ВНЗ, учасники круглого столу вважають за 

доцільне здійснити ряд невідкладних заходів: 

1.Звернутися до Верховної Ради, МОН України, профільних комітетів, 

депутатів Верховної Ради України з пропозицією розглянути можливість 

внесення змін до законодавчих актів України: 

- в ст. 24 Закону України  “Про зайнятість населення” від 05.07.2012 р.         

№ 5067 – VI внести пункт про здійснення моніторингу відповідності 

навчальних програм ВНЗ і вимог роботодавців до ЗУН молодих фахівців, 

випускників ВНЗ з метою їх подальшого коригування; 

- дію ст. 26 цього ж Закону поширити на молодих фахівців; 

- передбачити для роботодавців, які приймають на роботу молодих фахівців, 

компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування не тільки після надання 

їм статусу безробітного; 



- внести зміни в постанову Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р.       

№ 992 ”Про Порядок працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких 

здійснюється за рахунок державного замовлення”, що дають можливість: 

• направляти на роботу молодих спеціалістів на підприємства приватної 

форми власності при фактичній відсутності вакансій в бюджетній 

сфері; 

• розривати за зверненням студента (випускника) ВНЗ договір, 

передбачений п. 4 Постанови (надання довідки про вільне 

працевлаштування) при фактичній відсутності вакансій за фахом. 

2. Систематизувати нормативне забезпечення ринку праці, узгодивши 

відповідні законодавчі акти, підзаконні акти різних міністерств і відомств. 

3. Вдосконалити та розвивати систему професійної орієнтації та безперервної 

професійної освіти громадян; залучати роботодавців за фаховими 

спеціальностями до формування програм, навчальних планів, проходження 

практики, стажування. 

4. Вдосконалити статистичну звітність з метою контролю показників 

держзамовлення на підготовку кадрів та моніторингу його фактичного 

виконання. 

5. Створювати нові робочі місця в інноваційних та високотехнологічних 

секторах економіки. 

6. Створювати сприятливий клімат для участі молоді в програмах 

молодіжного житлового будівництва та доступного житла. 

 Упевнені, що спільна виважена та ефективна політика соціальних 

партнерів з питань молодіжної зайнятості призведе до зменшення безробіття 

серед молоді, підвищення рівня її життя та соціального забезпечення. 


