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КІЛЬКІСТЬ
НЕПРАЦЕВЛАШТОВАНОГО
НАСЕЛЕННЯ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ПОКАЗНИК ЗРОСТАННЯ
ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ В
ОПЛАТІ ПРАЦІ З 2014 РОКУ

В [ мене є] знайомі, які вивчали фінанси, але зараз вивчають комп'ютерне 

програмування або вже працюють в ІТ, і їм добре платять. 

СФЕРА
ПОСЛУГ

 

ПРОМИС-
ЛОВІСТЬ 

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

 

РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ (ЗА
СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ)

 

ПРАЦЕВЛАШТОВАНЕ
НАСЕЛЕННЯ (за віком)

 25.1 13.761.2% % %

2,062,259

24%      26%до

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
МОЛОДІ В УКРАЇНІ
(ПОТОЧНИЙ СТАН)
ДОСЛІДЖЕННЯ  РИНКУ  ПРАЦІ  (2021)

 У період з березня по квітень 2021 року в рамках програми "Мріємо та
діємо” (UNITY) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) було проведено дослідження ринку праці. Метою дослідження
було визначити найбільш сприятливі та орієнтовані на молодь галузі та
ланцюги створення доданої вартості для працевлаштування та ведення
підприємницької діяльності; конкретизувати сфери, регіони та
програми державно-приватного партнерства, що сприятимуть
збільшенню рівня зайнятості серед молоді віком 18-35 років.

КРЕАТИВНА ІНДУСТРІЯ ЗАПАЛЮЄ НОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Рівень зайнятості та кількість українських підприємств, що належать до

креативних індустрій, стрімко зростають (на 40 % у період з 2014 по 2019 роки)

Розвиток навичок
фінансової
грамотності.
Результати
досліджень свідчать
про низький рівень
фінансової
грамотності не
лише серед молоді,
а й серед
українського
населення в цілому.
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Досягнення значних
успіхів
Сектор креативних індустрій – відносно
молодий. З 2019 року до складу таких
індустрій офіційно віднесено
образотворче мистецтво, театральне
мистецтво, видавничу справу, дизайн,
інформаційні технології, аудіовізуальне
мистецтво, архітектуру, сферу реклами,
бібліотеки, архіви та музеї, народне
мистецтво та ремесла. Кількість
компаній у цьому секторі зросла з 97 000
(у 2013 році) до 205 500 (у 2019 році).

У 2020 році сфера оптової та
роздрібної торгівлі забезпечила
робочими місцями 30 %
української робочої сили. Ця
сфера є важливою для
працевлаштування молоді,
оскільки пропонує значну
кількість вакансій початкового
рівня. Сюди можна віднести
продажі, туризм (наприклад,
готелі, ресторани), фінансові
послуги, а також транспорт і
логістику.

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Зростання

IT сфера в Україні стрімко зростає,
незважаючи на економічну
нестабільність, викликану спалахом
пандемії COVID-19. Спеціалісти
технологічної сфери України отримали
світове визнання, а ІТ-сектор зробив
значний внесок в економіку країни,
зайнявши третю позицію, серед
найбільших експортерів послуг.

Пандемія COVID-19 значно прискорила
розвиток електронної комерції, оскільки
сфера підприємництва (від міні-фабрик та
кав'ярень до великих онлайн- і офлайн-
магазинів) змінилась та зміцнила свої
позиції. Майже дев'ять відсотків всіх покупок
в Україні наразі здійснюються в онлайн
форматі у порівнянні з сімома відсотками у
2019 році. Очікується, що в 2021 році частка
онлайн-торгівлі збільшиться на 30 відсотків.

Масштабування

Україна має чудову мережу інкубаторів,
акселераторів і наукових парків, що суттєво
вплинула на формування екосистеми
стартапів, відкрила можливості для
встановлення потрібних контактів, для
послуг наставництва та отримання
фінансування. Одним з найбільших
стратегічних проєктів  є Unit City, що
розташований на території колишнього
мотоциклетного заводу. Наразі цей проєкт
об’єднує понад 100 компаній-резидентів.

Оптова торгівля E-Commerce 
(Електронна комерція)

Сільське господарство
Хоча в українському сільськогосподарському секторі
працевлаштовано лише 14 відсотків робочої сили, ця
галузь є однією з ключових галузей промисловості
України, що становила дев'ять відсотків від загального
обсягу ВВП у 2019 році. Поєднання технології та
сільського господарства створює нові галузеві
можливості для молоді. Український проєкт 
Greencubator відкрив можливості для розвитку
бізнесу, налагодження професійних галузевих
контактів та отримання інвестицій (для стартапів, що
розвивають проєкти в галузі зеленої енергетики, а
також новаторів, що працюють у галузі сталого
розвитку).

Джерело: програма "Мріємо та діємо", дослідження ринку праці, заключний звіт, червень 2021 

83.3%

79.6%

33.7%

ПОКАЗНИК ІНКЛЮЗИВНОСТІ
 

— Учасник фокус-групи, чоловік у віці 25-35 років

Підвищення рівня
цифрової грамотності.
Незважаючи на те, що
молодь вважається
цифровим поколінням,
більшість опитаних
роботодавців
відзначили, що навички
молодих людей щодо
цього досить обмежені,
як правило,
використанням
смартфонів і соціальних
мереж.
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Удосконалення технічних та
м’яких навичок необхідних
для працевлаштування. Дуже
важливими м’якими
навичками для успішного
старту кар’єри є робота в
команді та вміння вирішувати
проблеми. Забезпечення
освітніми установами
навчальних курсів, які
розвиватимуть навички, що є
актуальними для робочого
населення.

3
Створення можливостей з
інклюзивним підходом до
розвитку навичок для
різних груп молоді. Наразі
докладаються зусилля для
реалізації таких
можливостей з
вищезгаданим підходом,
особливо для молоді з
інвалідністю, дівчат та
молодих жінок.

4
Зміцнення потенціалу
центрів професійної
освіти. Хоча наразі й
відбуваються реформи,
спрямовані на
вдосконалення сфери
професійної освіти,
існують можливості для
роботи над зміцненням
потенціалу центрів у
сфері навчання та
кар’єрного зростання.
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Це дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цього
дослідження є відповідальністю Making Cents International і необов’язково відображає погляди IREX, USAID чи уряду Сполучених Штатів.

ТРАДИЦІЙНІ ГАЛУЗІ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МОЛОДЬ РОБОЧИМИ МІСЦЯМИ


