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Нормативно-правові документи щодо працевлаштування 
випускників 

 
1. Закон України «Про вищу освіту» 
 
Стаття 26.  

 
Основними завданнями вищого навчального закладу є: 
 
1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка 

забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за 
обраними ними спеціальностями; 

 
2) для університетів, академій, інститутів - провадження наукової 

діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення 
творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових 
кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в 
освітньому процесі; 

 
3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу; 
 
4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

 
5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 
 
6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 
 
7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 
 
8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян; 
 
9) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 
 
10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці. 
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Стаття 64. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 
 
1. Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для 
реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, 
гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду 
трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних 
потреб. 
 
2. Випускники вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних 
закладів із специфічними умовами навчання), військових інститутів як 
підрозділів вищих навчальних закладів з числа військовослужбовців (осіб 
начальницького складу) направляються для подальшого проходження 
служби відповідно до законодавства. 
 
 
2 Конституція України 
 
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість 
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 
погоджується. 
 

 Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки 
і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 
 

 Використання примусової праці забороняється. Не вважається 
примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а 
також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим 
рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний 
стан. 
 

 Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на 
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 
 

 Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 
здоров'я роботах забороняється. 
 

 Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 
 

 Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається 
законом. 
 
Стаття 53. Кожен має право на освіту. 
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 Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

 
 Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної 
загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і 
післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних 
стипендій та пільг учням і студентам. 
 

{Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. в Рішенні 
Конституційного Суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004} 
 

 Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в 
державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. 
 

 Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до 
закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної 
мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні 
культурні товариства. 
 
3. Кодекс законів про працю України 
 
Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця 
 

 Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років 
після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних 
навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення 
професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі 
строкової військової служби, військової служби за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб 
офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби надається 
перше робоче місце на строк не менше двох років. 
 

 Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних 
закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, 
установами, організаціями, надається робота за фахом на період не 
менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 
 

{Стаття 197 в редакції Закону № 263/95-ВР від 05.07.95; із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 259-VIII від 18.03.2015} 
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4. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні» 
 
Стаття 7. Держава гарантує надання роботи за фахом на період  не 
менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам державних 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів, потреба в яких  
була визначена державним замовленням. 
 
5. Закон України «Про зайнятість населення» 
 
Стаття 50. Роботодавці мають право: взаємодіяти з центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, у створенні банку даних про вільні робочі 
місця (посади), сприянні працевлаштуванню безробітних та визначенні 
перспективної потреби у кадрах. 
 
Стаття 27. Стимулювання самозайнятості населення та створення нових 
робочих місць суб'єктами малого підприємництва 
 

 1. Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької 
ініціативи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, забезпечує 
надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань 
організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на 
громадських засадах працівників органів державної влади у порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної 
політики. 
 

 Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити 
підприємницьку діяльність, виплачується допомога по безробіттю 
одноразово для організації такої діяльності. 
 

 У разі припинення або нездійснення підприємницької діяльності 
упродовж двох років з дня державної реєстрації юридичної особи чи фізичної 
особи - підприємця така особа не має права на чергове отримання допомоги 
по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. 
 

 2. Суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують 
безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням 
територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на нові 
робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця 
компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за 
місяць, за який він сплачений. 
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 Компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на такі цілі 

у бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі 
працевлаштування інваліда, який зареєстрований в установленому порядку 
як безробітний, але якому відповідно до законодавства допомога по 
безробіттю не призначається), протягом одного року з дня працевлаштування 
безробітного у порядку та за переліком пріоритетних видів економічної 
діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України. (Постанова кабінету 
міністрів № 347 від 15.04.2013 року) 
 

 3. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація 
відповідно до частини другої цієї статті, з ініціативи роботодавця до 
закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума наданих коштів 
повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття або 
Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на 
його робоче місце за направленням територіального органу центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, у межах дворічного строку 
працевлаштовується інший безробітний. 
 

 У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація 
відповідно до частини другої цієї статті, за угодою сторін на його робоче 
місце за направленням територіального органу центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 
населення та трудової міграції, у межах дворічного строку 
працевлаштовується інший безробітний. 
 

 4. Зазначена в частині другій цієї статті компенсація не виплачується у 
разі, коли роботодавець: 
 

 1) має заборгованість із сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових 
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; 
 

 2) визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього 
порушено справу про банкрутство. 

 
Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню 
 

 1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, належать: 
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 1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: 
 має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; 

{Абзац другий пункту 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 534-VIII від 17.06.2015} 

 виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або 
дитину-інваліда; 

 утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від 
віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності); 

 2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, 
яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, 
яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; 

 3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; 
 4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, 
звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) 
служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення 
навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; 

 5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 
26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
залишилося 10 і менше років; 

 6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; 

 7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків 
або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу. 
 

 2. Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті 
громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування", норматив працевлаштування на роботу яких 
встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні") підприємствам, установам та 
організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб 
встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової 
чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. 
 

 3. Роботодавці самостійно розраховують квоту, зазначену в частині 
другій цієї статті, з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної 
зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і 
належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім 
інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці 
можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії 
громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. 
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 Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти 
вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог 
частини другої цієї статті, про що роботодавці інформують щороку 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним 
порядку. 
 
Стаття 6. Право особи на вибір місця, виду діяльності та роду занять 
 

 1. Кожен має право на вільний вибір місця, виду діяльності та роду 
занять, яке забезпечується державою шляхом створення правових, 
організаційних та економічних умов для такого вибору. 
 

 2. Реалізація права на вибір місця, виду діяльності та роду занять 
здійснюється шляхом самостійного забезпечення особою своєї зайнятості 
чи звернення з метою працевлаштування до роботодавця або за 
сприяння центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, чи суб'єкта 
господарювання, який надає послуги з посередництва у 
працевлаштуванні. 

 
Стаття 3. Право на зайнятість 

 
 1. Кожен має право на вільно обрану зайнятість. 
 
 2. Примушування до праці у будь-якій формі забороняється. 
 
 Добровільна незайнятість особи не може бути підставою для 

притягнення її до відповідальності. 
 
 3. Зайнятість населення забезпечується шляхом встановлення відносин, 

що регламентуються трудовими договорами (контрактами), провадження 
підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом. 

 
 

Стаття 41. Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні 

 
 1. Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які 

надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, здійснюється, 
зокрема, шляхом: 

 
 1) ведення переліку таких суб'єктів господарювання; 
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 2) правового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, що надають особам 
послуги з пошуку роботи та сприяння в працевлаштуванні, а також добору 
кадрів для роботодавців; 

 
 3) нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю і 

зайнятість населення, що здійснюється уповноваженим органом з реалізації 
державної політики з питань державного нагляду та контролю за 
дотриманням законодавства про зайнятість населення. 

 
Постанова кабінету міністрів №347 від 15.04.2013 року 
 
Пункт 3. Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує 
на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням 
територіального органу зареєстрованих безробітних з таких категорій 
громадян: 

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 
 

3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із 
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 
шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка 
вперше приймається на роботу; 

 
Пункт 4. Право на компенсацію має роботодавець, який є суб'єктом 
малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих 
безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної 
діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням 
територіального органу. 
 
Пункт 7. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася 
компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення 
дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів 
повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - 
Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела 
компенсації або на його робоче місце за направленням територіального 
органу працевлаштовується інший зареєстрований безробітний з числа 
громадян, визначених пунктами 3 і 4 цього Порядку. Тривалість виплати 
компенсації та строк працевлаштування обчислюються сумарно. 
 
 
Постанова кабінету міністрів №226 від 05.04.1994 року «Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 
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матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без 
піклування батьків» 
 
Пункт 3. Установити, що: 

2) абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, приймаються до навчальних закладів поза конкурсом; 

 
Пункт 4. дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, що 
навчалися або виховувалися в навчально-виховних та вищих навчальних 
закладах і перебували на повному державному утриманні, при їх 
працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і обладнання 
на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
а також одноразова грошова допомога в розмірі двох прожиткових 
мінімумів. За бажанням випускникам навчальних закладів може бути 
виплачена грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу 
і взуття; 
 
 (Підпункт 4 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 
433 від 16.06.95, № 1381 від 30.08.2003, № 868 від 06.09.2005) 
 
 
Постанова кабінету міністрів №198 від 20.03.2013 року «Про 
затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та 
ведення обліку осіб, які шукають роботу» 
 
Пункт 3. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у 
працевлаштуванні (далі - реєстрація), проводиться центром зайнятості 
незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування. 
 

Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина 
України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової 
картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового 
договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі 
потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про 
освіту. 
 
Пункт 4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, для 
реєстрації подаються: 
 

1) випускниками вищих навчальних закладів та професійно-технічних 
навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися 
до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - 
направлення на роботу або довідка про надання можливості 
самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне 
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працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і 
звернулися до територіального органу протягом одного року з дня 
закінчення навчання, - довідка навчального закладу про підтвердження 
форми навчання. 

 
Пункт 7. Підставами для відмови у наданні статусу безробітного є: 
 

 1) відсутність на дату звернення до центру зайнятості документів, 
зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку; 
 

 2) встановлення факту зайнятості особи, у тому числі отримання 
повідомлення роботодавця про працевлаштування особи; 
 

 3) подання заяви про надання статусу безробітного особою, яка не 
зазначена у частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість 
населення”; 
 

 4) письмова відмова особи від пропозиції підходящої роботи; 
 

 5) невідвідування роботодавця та неподання в установлений строк без 
поважних причин особою письмової відповіді роботодавця про відмову у 
працевлаштуванні відповідно до виданого центром зайнятості направлення 
на працевлаштування; 
 

 6) неповернення особою коштів, отриманих за період попередньої 
реєстрації, що припинена на підставі абзаців дев’ятнадцятого - двадцять 
першого підпункту 1 пункту 37 цього Порядку. 
 
Пункт 8. Особам, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладах, а також особам, у 
яких відсутній страховий стаж, крім тих, що зазначені у частині другій статті 
6 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
на випадок безробіття”, не може бути надано статус безробітного. 
 
Пункт 9. У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у 
наданні статусу безробітного особа може повторно подати заяву про надання 
зазначеного статусу не раніше ніж через сім календарних днів з дня 
прийняття такого рішення. 
 

 Рішення центру зайнятості про відмову у наданні статусу безробітного 
може бути оскаржене в установленому законодавством порядку. 

 
 
Пункт 10. Особи, які зазначені у частині першій статті 14 Закону 
України “Про зайнятість населення” (крім інвалідів, які не досягли 
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встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” пенсійного віку і норматив 
працевлаштування яких встановлюється згідно із Законом України “Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”) та мають право на 
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на підприємства, в 
установи, організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб 
за рахунок квоти у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності 
штатних працівників, для надання статусу безробітного, крім 
документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, подають: 
 

 дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, - 
довідку органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-
сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування; 
 
 
Пункт 11. Особи, які закінчили або припинили навчання у 
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, 
звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) 
служби та вперше приймаються на роботу, з метою реалізації права на 
додаткові гарантії повинні зареєструватися у центрі зайнятості протягом 
шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення 
із служби. 
 
Пункт 37. Центр зайнятості припиняє реєстрацію: 
 

 1) з дня: 
 відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за 

набутою професією за направленням центру зайнятості, а для 
безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії 
(спеціальності), - відмови від двох пропозицій проходження професійного 
навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації); 
 

 2) у разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості: 
 протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування 
(крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового 
характеру, проходять професійне навчання за направленням центру 
зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та 
проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, 
місцевих виборів) (на 31-й день); 
 

 протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та 
інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з 
організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, 
народних депутатів України, місцевих виборів) (на 15-й день); 
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 протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за 
направленням центру зайнятості (на 15-й день); 
 

 протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки 
по вагітності та пологах (на 15-й день). 


