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Назарова Г. В., Балясний В. О. Теоретичні основи гнучкої та нестандартної зайнятості
Метою статті є дослідження теоретичних підходів до розуміння сутності гнучкої політики зайнятості на сучасних підприємствах. У статті 
проаналізовано підходи до розуміння сутності дефініції «зайнятість населення» вітчизняними та закордонними науковцями. Визначено сучасні 
тенденції у сфері зайнятості працівників, проведено дослідження трактувань термінів «нестандартна зайнятість» і «гнучка зайнятість», 
визначено їх спільні риси та відмінності. Основні тенденції у використанні робочої сили спрямовані на зменшення витрат від структурної пере-
будови економіки шляхом: використання різноманітних форм найму працівників та їх залучення до трудової діяльності, гнучкості в питаннях 
регулювання робочого часу (забезпечення гнучкого графіка роботи з ненормованим робочим днем), гнучкості в питаннях оплати праці (викорис-
тання диференційованого й індивідуального підходу), гнучкості у використанні форм і методів соціального захисту робітників. У статті про-
аналізовано особливості використання моделі гнучкості в контексті проблем зайнятості населення. На підставі проаналізованих теоретичних 
підходів надано визначення гнучкої політики зайнятості на державному рівні та рівні окремих підприємств. На державному рівні гнучка зайня-
тість визначена як форма регулювання ринку праці, за якої враховуються та не протиставляються інтереси обох суб’єктів соціально-трудових 
відносин: і роботодавців, і найманих працівників. На рівні окремих підприємств гнучка політика зайнятості – це політика підприємства стосовно 
працівників, яка надає останнім можливість вибору між робочим і вільним часом – як за кількістю часу, так і за режимом його використання. 
Таким чином, упровадження гнучкої політики зайнятості як на рівні окремих підприємств, так і на рівні держави в цілому, дозволить зробити 
бізнес більш відповідальним, підвищити рівень економічної активності населення, зробити підприємства й організації більш конкурентними на 
ринку праці в умовах інформатизації та диджиталізації сучасного суспільства.
Ключові слова: зайнятість населення, нестандартна зайнятість, гнучка зайнятість, гнучка політика зайнятості.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 26.
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Nazarova G. V., Baliasnyi V. O. The Theoretical Foundations of Flexible and Non-Standard Employment
The article is aimed at studying theoretical approaches to understanding the essence of flexible employment policy in modern enterprises. The article analyzes 
approaches to understanding the essence of the definition of «employment of the population» by domestic and foreign scholars. Modern trends in the field of 
employment of workers are identified, interpretations of the terms «non-standard employment» and «flexible employment» are studied, their common features 
and differences are determined. The main trends in the use of labor force are aimed at reducing the costs of structural restructuring of the economy by: the use of 
various forms of hiring employees and their labor engagement, flexibility in regulating working hours (ensuring a flexible schedule with irregular working hours), 
flexibility in matters of remuneration (using a differentiated and individual approach), flexibility in the use of forms and methods of social protection of workers. 
The article analyzes the peculiarities of using the flexibility model in the context of employment problems. Based on the analyzed theoretical approaches, the 
definition of a flexible employment policy at the State level and the level of individual enterprises is provided. At the State level, flexible employment is defined as 
a form of labor market regulation, which takes into account and does not oppose the interests of both subjects of social and labor relations, i. e.: employers and 
hired employees. At the level of individual enterprises, flexible employment policy is the company’s policy towards employees, which gives the latter the oppor-
tunity to choose between working and free time – both in terms of the amount of time and the mode of its use. Thus, the introduction of a flexible employment 
policy both at the level of individual enterprises and at the State level as a whole will make business more responsible, increase the level of economic activity of 
the population, make enterprises and organizations more competitive in the labor market in the context of informatization and digitalization of modern society.
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У сучасному інформаційному суспільстві кон-
курентоздатними та високоефективними на 
ринку стають ті підприємства, які присто-

совують організацію робочих процесів до сучасних 
особливостей розвитку – диджиталізації, умов функ-
ціонування, покладених на підприємства пандемією 
COVID-19, економічною свободою особистості. Всі 
ці тенденції впливають на всі аспекти діяльності су-
часних підприємств, особливо на систему організації 
відносин між роботодавцем і найманим працівником, 
а саме – на сферу зайнятості.

Окреслені тенденції не оминули й Україну: змі-
ни в характері соціально-трудових відносин дозволя-
ють працівникам самостійно та вільно обирати най-
більш сприятливі для них форми організації праці та 
реалізації їх трудового потенціалу. Все це актуалізує 
доцільність дослідження теоретичної складової пи-
тань гнучких форм зайнятості сучасних працівників, 
визначення та розмежування дефініцій, що склалися 
у вітчизняній науковій літературі.

Велика кількість вітчизняних і закордонних до-
слідників присвятили свої роботи аналізу тих змін, 
що відбуваються сьогодні у сфері зайнятості, а саме: 
Гук Л. П., Обіход С. В., Бокова О. В., Кохан В. М., Ново-
жилова Л. В., Крайнякова Е., Іляш О. І., Гніденко В. І.,  
Рудакова С. Г. Однак єдиного підходу в розумінні сут-
ності тих процесів, що відбуваються в соціально-тру-
довій сфері, велика кількість дефініцій, що викорис-
товуються для характеристики сучасних тенденцій, 
роблять доцільним проведення більш глибокого та 
детального аналізу в цій сфері.

Метою статті є дослідження теоретичних під-
ходів до розуміння сутності гнучкої політики зайня-
тості на сучасних підприємствах.

У роботі використано методи узагальнення, по-
рівняння, аналізу та синтезу – для розуміння сутнос-
ті теоретичного підґрунтя гнучкої та нестандартної 
зайнятості; метод контент-аналізу – для визначення 
поняття «зайнятість» науковцями; графічний метод –  
для схематичного подання основних положень до-
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слідження щодо трактовки дефініцій «гнучка» та «не-
стандартна» зайнятість і візуального представлення 
моделей гнучкої зайнятості.

У вітчизняній літературі зустрічається велика 
кількість термінів, які характеризують взаємо-
відносини між роботодавцями та найманими 

працівниками – гучка зайнятість, гнучка політика 
зайнятості, гнучкі режими праці, нестандартна за-
йнятість, дистанційна зайнятість та інші. При цьому 
група авторів використовує термін «зайнятість» для 
характеристики стану ринку праці на макрорівні; є 
такі, що застосовують цей термін для визначення 
особливостей взаємовідносин між роботодавцем  
і найманим працівником на мікрорівні, або рівні 
окремих підприємств.

Зупинимося більш детально на розумінні сут-
ності цих термінів. Відповідно до Закону України 
«Про зайнятість населення» зайнятість – це не забо-
ронена законодавством діяльність осіб, пов’язана із 
задоволенням їх особистих і суспільних потреб з ме-
тою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій 
або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім’ї, 
які здійснюють господарську діяльність або працю-
ють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх 
власності, у тому числі безоплатно [1]. Саме трактов-
ка зайнятості як діяльності окремих осіб покладена в 
основу досліджень більшості вітчизняних науковців. 

Однак деякі вчені (Грінченко О. Ю, Павлюк Т. І., Кос-
таков В. Г., Нікіфорова А. А., Середа О. Г.) розгляда-
ють питання зайнятості на макроекономічному рівні. 
При цьому одні автори акцентують увагу на впливі 
зайнятості на ринок праці, інші – на ролі зайнятості в 
житті людини. Контент-аналіз поняття «зайнятість» 
наведено в табл. 1. 

З розвитком економічного та інформаційно-
го середовища, наприкінці 1970-х рр.. у результаті 
структурної перебудови економіки в країнах Заходу 
відбуваються і зміни в залученні працівників до тру-
дової діяльності, з`являються нові форми організації 
праці, перехід до більш гнучких, індивідуалізованих і 
нестандартних форм зайнятості (наприклад, частко-
ва зайнятість, неповний робочий день або тиждень, 
короткострокові контракти, робота вдома), які в різ-
них джерелах мають назву нестандартних, гнучких, 
дистанційних форм зайнятості. 

Така тенденція у використанні робочої сили 
спрямована на зменшення витрат від структурної пе-
ребудови економіки шляхом: 

 використання різноманітних форм найму 
працівників та їх залучення до трудової діяль-
ності; гнучкості в питаннях регулювання ро-
бочого часу (забезпечення гнучкого графіку 
роботи з ненормованим робочим днем); 

 гнучкості в питаннях оплати праці (викорис-
тання диференційованого та індивідуального 
підходу); 

Таблиця 1

Контент-аналіз поняття «зайнятість» вітчизняними науковцями
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Діяльність, що приносить 
заробіток (трудовий дохід) + + +

Залучення до трудової 
діяльності громадян, яка 
складається під впливом 
попиту та пропозиції на 
ринку праці

+

Участь людей у суспільно-
му виробництві + + + +

Забезпечення населення 
роботою +

Активне, творче ставлен-
ня суб’єкта зайнятості  
до своєї життєдіяльності

+

Взаємовідносини між 
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 гнучкості у використанні форм і методів со-
ціального захисту робітників.

Вітчизняні науковці для характеристики озна-
чених тенденцій у сфері зайнятості працівників вико-
ристовують цілу низку термінів: нестандартна, гнуч-
ка, дистанційна зайнятість. Так, у роботах Гук Л. П., 
Обіход С. В., Бокова О. В., Кохан В. М. [14–17] зустрі-
чається саме термін «нестандартна зайнятість». Інша 
група дослідників (Новожилова Л. В., Крайнякова Е., 
Іляш О. І., Гніденко В. І., Рудакова С. Г.) [18–22] вико-
ристовує термін «гнучка зайнятість». Проаналізуємо, 
в чому полягає відмінність у трактовках вітчизняни-
ми науковцями цих дефініцій (рис. 1).

Як можна наочно побачити з рис. 1, усі назва-
ні вище дослідники характеризують одне й 
те саме явище в сучасній системі соціально-

трудових відносин, яке почало виникати в 60-роках 
20 ст., а в сучасному світі, особливо в умовах панде-
мії, отримало значного розвитку. Йдеться про нові 
форми регулювання соціально-трудових відносин, 
які відрізняються від стандартних особливостями в 
організації робочого часу, оплати праці або робочим 
місцем. Єдиною суттєвою відмінністю, яка поєднує 
прихильників трактовки терміна «нестандартна за-
йнятість», є те, що цей термін використовується 
на макрорівні. У той час, як прихильники дефініції 

 

НЕСТАНДАРТНА ЗАЙНЯТІСТЬ  

ГНУЧКА ЗАЙНЯТІСТЬ  

Комплекс соціально-
економічних відносин щодо 
відтворення робочої сили 
в умовах працевикористання, які
відрізняються від стандартних 
і забезпечують гнучкість ринку 
праці, підвищують мобільність 
і адаптаційні можливості його 
суб’єктів до змін в економічному,
соціальному та інституційному 
середовищі [14]

Такі форми зайнятості, які
відрізняються 
від традиційних (тих, що 
вважаються нормальними,
стандартними) форм 
зайнятості 
за просторовими, 
часовими аспектами 
організації праці, 
режимом та умовами 
праці, статусом 
зайнятості [15]

 

 

Зміна хоча б однієї з умов стандартної зайнятості, а саме: повний 
робочий час, безстроковий трудовий договір [17]

Надання працівникові 
можливостей вибору між 
вільним і робочим часом 
як за кількістю часу, так і за 
режимом його використання 
[20]

 

 
 

Гнучкі, нестандартні форми 
використання найманої праці,
які характеризуються 
нетиповим нормативно-
правовим регулюванням, 
організаційними умовами, 
робочим місцем, робочим 
часом або оплатою праці, 
направлені на індивідуалізацію
та підвищення рівня захищеності
працівників [21]

 

Форми зайнятості, які надають можливість вибору працездатному 
населенню між регламентованим робочим часом і відпочинком [18] 

Непостійна зайнятість, 
яка проявляється у формі
тимчасової, сезонної 
та випадкової роботи [16]

Спосіб вирішення 
виробничих проблем 
і проблем безробіття 
в умовах економічної 
кризи  [19]

Рис. 1. Трактовка вітчизняними науковцями дефініцій «гнучка» та «нестандартна» зайнятість
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«гнучка зайнятість» використовують його для харак-
теристики означених змін у системі соціально-трудо-
вих відносин на рівні окремих підприємств і з точки 
зору найманих працівників.

Зупинимося більш детально на розумінні су-
часними дослідниками сутності так званих 
гнучких форм зайнятості. Група дослідників  

(С. Рудакова, Н. Данилевич, Л. Щетініна) акцентують 
увагу на тому, що гнучкість – це можливість певної 
економічної системи або її складових змінюватися, 
підлаштовуватися відповідно до змін навколишнього 
середовища, які можуть бути викликані економічни-
ми, технологічними, організаційними та соціальними 
факторами [22].

Ще однією цікавою в контексті проблем гнуч-
кості, на думку автора, є концепція, розроблена  
Дж. Аткінсоном для фірми та в основі якої лежить ви-
ділення гнучкості за такими напрямами [24]: 

1. Функціональна гнучкість, яка проявляється в 
гнучкості до поставлених завдань і пов’язана з тим, що 
працівники можуть виконувати широкий спектр робіт 
і завдань, оскільки мають широкий спектр компетент-
ностей у різних галузях діяльності підприємства. 

2. Гнучкість за чисельністю. Передбачає мож-
ливість зміни кількості працівників відповідно до 
змін у навколишньому середовищі – наприклад, змі-
ни в кон’юнктурі ринку або в обсягах виробництва. 
Такі зміни відбуваються за рахунок працівників допо-
міжного виробництва.

3. Гнучкість щодо використання робочого часу. 
Можливість індивідуалізувати робочий графік для 
працівників за умови нерівномірного їх навантажен-
ня, а також ефективного обліку робочого часу. Гнуч-
кість щодо використання робочого часу має місце за 
умови нерівномірного завантаження працівників і 
реалізується за різними варіантами та вимагає запро-
вадження ретельного поденного або підсумованого 
обліку робочого часу. 

4. Гнучкість в оплаті праці, яка базується пере-
дусім на індивідуальних здобутках працівника та вра-
ховує його досвід, показники діяльності й інше (сис-
тема КРІ). У такому випадку економія фонду оплати 
праці може бути досягнута за рахунок нештатних 
працівників.

Аналіз вітчизняної та закордонної літератури 
дозволяє дійти висновку про те, що єдиного підходу 
до розуміння гнучкої зайнятості як такої у вітчизня-
ній літературі не існує: деякі науковці розглядають 
гнучку зайнятість за формами (наприклад, Л. Ново-
жилова, А. Колот, Т. Буда) [18; 24–25], інші вчені ак-
центують увагу на нормативно-правовому аспекті 
забезпечення гнучкої зайнятості (С. Рудакова, Н. Да-
нилевич, Л. Щетініна) [22], ще інші приділяють зна-
чну увагу моделюванню особливостей зайнятості в 
контексті кризових і трансформаційних процесів у 
державі (Л. Любохинець) [26]. 

Останній підхід, на думку автора, заслуговує 
більш детального аналізу. В сучасній науці дослідники 
питань зайнятості розрізняють кризову та трансфор-
маційну моделі гнучкої зайнятості (рис. 2). Основна 
їхня відмінність полягає в переліку взаємопов’язаних 
інституційних і функціональних компетенцій суб’єк-
тів ринкових відносин, які дають можливість адапту-
ватися до змін на ринку праці як на державному рівні, 
так і на рівні окремих підприємств [14]. 

Особливість кількісної моделі гнучкої зайня-
тості полягає в тому, що зміни в зайнятості населення 
пояснюються структурними змінами в економіці, що, 
своєю чергою, призводять до зниження продуктив-
ності праці, відсутності інвестицій у розвиток люд-
ського капіталу. Трансформаційна модель, навпаки, 
зорієнтована на посилення ролі людського капіталу, 
підвищення віддачі від використання трудових ресур-
сів на підприємствах, що сприяє підвищенню продук-
тивності праці та зростанню економічної та соціальної 
відповідальності роботодавців. Перехід від кількісної 
моделі зайнятості до трансформаційної передбачає 
зміни як у регулюванні питань зайнятості населення 
на державному рівні, так і зміну в підходах управління 
людськими ресурсами на рівні окремих підприємств. 

На рівні окремих підприємств трансформаційна 
модель гнучкої зайнятості передбачає використання 
передових інформаційних технологій в управлінні 
людськими ресурсами, упровадження нових форм 
організації праці, режимів праці та відпочинку, роз-
виток системи перепідготовки кадрів. Для того, щоб 
ці зміни на рівні окремих підприємств були ефектив-
ними, на макрорівні використовуються інституцій-
ні й економічні важелі регулювання: вдосконалення 
нормативно-правового захисту прав інтелектуальної 
власності, реформування податкового законодав-
ства, ефективна антимонопольна політика, а також 
боротьба з корупцією.

Таким чином, можна сказати, що на держав-
ному рівні гнучка зайнятість – це форма ре-
гулювання ринку праці, за якої враховуються 

та не протиставляються інтереси обох суб’єктів соці-
ально-трудових відносин: і роботодавців, і найманих 
працівників. Використання нестандартних форм за-
йнятості на макрорівні видозмінює систему трудових 
відносин і функції ринку праці, роль профспілок, по-
жвавлює конкуренцію на ринку, впливає на характер 
попиту та пропозиції праці, стимулює адаптацію ком-
паній до нових форм праці, що виступають основою 
підвищення їх конкурентоспроможності, збільшує 
альтернативність як для споживачів фактора праці, 
так і для власників робочої сили [14].

На рівні окремих підприємств гнучка політика 
зайнятості – це політика підприємства по відношен-
ню до працівників, яка надає останнім можливість 
вибору між робочим і вільним часом – як за кількістю 
часу, так і за режимом його використання.
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Кризова модель: забезпечення ефективного розміщення 
ресурсів, їх перерозподіл при встановленні нової 
ринкової рівноваги на макроекономічному рівні
Трансформаційна модель: забезпечення ефективного 
розміщення ресурсів шляхом коригування напрямків 
і цілей діяльності економічних суб’єктів на мікрорівні

Кризова модель: задоволення інтересів і потреб 
переважно роботодавців за рахунок використання 
поточних і термінових механізмів гнучкої зайнятості 
Трансформаційна модель: задоволення інтересів і потреб 
як роботодавців, так і робітників за рахунок збалансованого 
використання коротко- та довгострокових механізмів 
гнучкої зайнятості

Кризова модель: обмежена державна підтримка 
безробітних, стимулювання пошуку робочих місць, 
обмежені бар’єри зростання мобільності робітників
Трансформаційна модель: державна підтримка безробітних 
через активні соціальні програми підвищення 
їх конкурентоспроможності на ринку праці

Кризова модель: фактори впливу на кон’юнктуру ринку, 
зміни попиту на товари та послуги 
Трансформаційна модель:  фактори технологічних, 
структурних, соціальних коливань економіки 
та виробництва 

Кризова модель: адаптація зайнятості переважно 
здійснюється за рахунок кількісного збільшення 
чисельності робітників і тривалості робочого часу 
Трансформаційна модель:  адаптація зайнятості переважно 
здійснюється за рахунок зміни якісних параметрів зайнятості 
в результаті впровадження інноваційних технологій, нових 
форм організації праці, підвищення кваліфікації 
працівників, зміни внутрішньовиробничих відносин

Кризова модель: залежно від фази економічного циклу 
змінюється рівень та обсяги використання гнучкої 
зайнятості (максимальне використання відбувається 
в період кризи)
Трансформаційна модель: стійкий рівень використання 
різних форм гнучкої зайнятості незалежно від фази 
економічного циклу

ВПЛИВ ЦИКЛІЧНОСТІ НА ЗАЙНЯТІСТЬ

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ 
ПРОЦЕСІВ

ФАКТОРИ ПОПИТУ 
НА ГНУЧКУ ЗАЙНЯТІСТЬ

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ 
НА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

СУБ’ЄКТИ ДІЇ 
МЕХАНІЗМІВ ГНУЧКОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

МЕТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Рис. 2. Моделі гнучкої зайнятості
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Гнучка політика зайнятості на підприємствах 
може проявлятися в таких напрямах:

1) зміни в режимах робочого часу;
2) зміни в організації робочого місця (напри-

клад, дистанційна робота);
3) соціальний статус громадян (самозайняті, 

члени сім’ї, які не мають роботи, пенсіонери, 
що працюють); 

4) зміни в формах організації праці (сезонні, 
тимчасові роботи, самозайняті). 

Ті гнучкі форми зайнятості, що пов’язані з не-
стандартними режимами роботи, дозволяють зни-
зити рівень безробіття серед тих, хто не в змозі кон-
курувати на ринку праці (інваліди, молоді люди, які 
шукають роботу вперше, жінки з маленькими дітьми, 
люди передпенсійного віку).

ВИСНОВКИ
Таким чином, упровадження гнучкої політики за-

йнятості як на рівні окремих підприємств, так і на рів-
ні держави в цілому, дозволить зробити бізнес більш 
відповідальним, підвищити рівень економічної актив-
ності населення, зробить підприємства й організації 
більш конкурентними на ринку праці в умовах інфор-
матизації та диджиталізації сучасного суспільства.     
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Махсма М. Б., Чуб О. В. Активна політика зайнятості молоді України
Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання підвищення рівня зайнятості молоді України шляхом 
підвищення вмотивованості студентів до працевлаштування та розвитку в них затребуваних ринком професійних та соціальних навичок. Осно-
вною метою проведеного дослідження є оцінка сучасного стану молодіжного сегмента ринку праці та визначення напрямів активізації політики 
зайнятості молоді в умовах сучасних викликів. Систематизація літературних джерел і підходів до вирішення проблеми молодіжної зайнятості 
засвідчила, що в аналізі проблем зайнятості ефективним є застосування методів соціологічного опитування. Актуальність вирішення проблеми 
зайнятості молоді полягає в тому, що дана категорія населення належить до вразливих, що проявляється у вищому рівні її безробіття. Дослі-
дження проблеми зайнятості молоді в статті здійснено в такій логічній послідовності: проаналізовано наявну статистичну базу показників 
робочої сили, зайнятості, безробіття молоді, вивчено результати соціологічного опитування працюючої студентської молоді, виявлено осно-
вні риси портрета сучасного працюючого студента та визначено причини низької мотивації певного прошарку студентства до зайнятості. 
На основі проведеного аналізу запропоновано заходи щодо сприяння зайнятості молоді. Об’єктом дослідження обрано працездатне населення 
України віком 15–35 років, зокрема вікові групи 15–24 років і 25–30 років. У статті наведено актуальні заходи щодо активізації зайнятості молоді 
в умовах сучасних викликів, зокрема запропоновано більш широке залучення роботодавців до підвищення якості підготовки робочої сили, підви-
щення мотивації студентів до зайнятості, розвиток у молодих фахівців соціальних компетентностей для забезпечення їх конкурентоспромож-
ності тощо. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення якості 
підготовки молодих фахівців і сприяння підвищенню рівня зайнятості молоді.
Ключові слова: зайнятість, молодь, ринок праці, політика зайнятості, соціальне забезпечення.
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Makhsma M. B., Chub O. V. The Active Policy of Ukrainian Youth Employment
This article generalizes the arguments and counterarguments within the framework of the scientific discussion on the issue of increasing the level of employ-
ment of young people in Ukraine by increasing the students’ motivation for employment and developing professional and social skills demanded by the market. 
The main purpose of the research is to assess the current state of the youth segment of the labor market and determine the directions of intensification of 
youth employment policy in the face of challenges of the present time. A systematization of literary sources and approaches to solving the problem of youth 
employment showed that the use of sociological survey methods is effective in analyzing employment problems. The relevance of solving the problem of youth 
employment lies in the matter that this category of the population belongs to the vulnerable ones, which is manifested in the highest level of its unemployment. 
The study of the problem of youth employment in the article is carried out in the following logical sequence: the existing statistical base of indicators of labor 
force, employment, youth unemployment is analyzed; the results of a sociological survey of working student youth are studied; the main features of the portrait 
of a modern working student are identified, and the reasons for the low motivation of a certain stratum of students to employment are determined. Based on 
the analysis, measures to promote youth employment are proposed. The object of the research is the able-bodied population of Ukraine aged 15–35 years, in 
particular, age groups 15–24 years and 25–30 years. The article presents current measures to intensify youth employment in the face of present time challenges, 
in particular, it proposes a wider involvement of employers in improving the quality of labor training, increasing the students’ motivation for employment, 
developing social competencies among young professionals to ensure their competitiveness, etc. The results of the research can be useful for substantiating 
managerial decisions on improving the quality of training of young professionals and to promote the level of youth employment.


