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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України є 

безробіття. Показник безробіття – це один з центральних показників для 

визначення загального стану економіки та оцінки її ефективності. На сучасному 

етапі розвитку економіки країни ця проблема набула масового характеру. 

Безробіття сприяє поширенню соціальної нестабільності та бідності у 

суспільстві, порушенню рівноваги з боку попиту і пропозиції, нераціональному 

використанню суспільних ресурсів, збільшенню трудової міграції населення та 

інше. 

Дослідження теоретичних основ та економічно-соціальних наслідків 

безробіття здійснювало багато українських науковців: Д.П. Богиня, А.В. 

Калина, О.В. Мірошніченко, Ю.М. Маршавін, В.Г. Федоренко. Також значну 

увагу вивченню цього питання приділяли такі іноземні вчені, як А. Оукен, П. 

Самуельсон, Р. Солоу, А. Сміт, А. Маршалл, К. Терел, П. Дайамонд, К. 

Сабіріанова та інші. 

Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина населення, 

що вважається працездатною (економічно-активне населення) не може знайти 

роботу,і тим самим, поповнює резервний запас праці, стаючи відносно 

надлишковим щодо ефективності капіталу [1].  



Безробіття характеризується двома основними показниками: 

а) рівнем безробіття;                                б) тривалістю безробіття. 

Рівень безробіття - це відношення кількості офіційно зареєстрованих 

повністю безробітних до кількості працездатного населення. 

Тривалість безробіття -  вимушене тимчасове скорочення передбаченої 

законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням 

(скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і 

структурного характеру без припинення трудових відносин. 

Основна ж причина багатьох видів безробіття пов'язана зі зміною попиту 

роботодавців на робочу силу, яка в свою чергу постійно змінюється під 

впливом накопичення капіталу. Капітал при розширенні виробництва, зміні 

його структури, відштовхує робочу силу, роблячи її то недостатньою, то 

відносно надлишковою. 

Найвищий рівень безробіття (за даними 2018 року) серед осіб 

працездатного віку, із зрозумілих причин, зафіксований у Луганській (17,8%) та 

Донецькій (15,0%) областях. Найменше від безробіття потерпало працездатне 

населення Харківської та Київської областей, де  його рівень не підійнявся 

вище 7%. Рівень безробіття в Україні в березні 2019 року скоротився порівняно 

з лютим на 7,3% і склав 340,7 тис. осіб [2].  

Під час дослідження виявлено такі проблеми зайнятості молоді на ринку 

праці України: 

- значне зниження рівня  зайнятості у віковій групі населення 25-29 років; 

- зростання рівня безробіття серед молоді; 

- збільшення чисельності молодих людей, що реалізують власну 

економічну активність в тіньовій економіці; 

- збільшення числа трудових мігрантів серед молоді [3]. 

Таким чином, наявність цих проблем  вимагає продовження досліджень в 

даному напрямі та активізації зусиль держави щодо пошуку ефективних 

механізмів удосконалення процесу державного регулювання зайнятості молоді 

України на ринку праці. 



Для того, щоб знизити рівень безробіття необхідно розробити та ухвалити 

антикризову програму заходів подолання негативних явищ в економіці спільно 

з роботодавцями та профспілками. Необхідно стимулювати розвиток малого та 

середнього бізнесу, шляхом зменшення податкового тиску, полегшення 

порядку реєстрації підприємств. З появою нових підприємств з’являться нові 

робочі місця. Варто створювати такі умови, завдяки яким молодь була б 

зацікавлена в регламентованих видах діяльності, сприяти відродженню 

ціннісних орієнтацій до праці, які є основними засобами досягнення 

різноманітних цілей. 
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