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У статті проаналізовано сутність феномену безробіття. Визначено основні чинники формування та наведені позитивні та негативні наслідки даного явища. Проведено аналіз рівня безробіття в Україні. Вносяться
пропозиції стосовно основних шляхів вирішення проблеми безробіття та цілеспрямованості активного підвищення рівня зайнятості населення України.
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Постановка проблеми. Безробіття є
невід’ємною складовою ринкової економіки,
одним із негативних наслідків самої природи
ринку, результатом дії його головного закону –
попиту і пропозиції. Усі країни світу прикладають багато зусиль для подолання даного
явища, але жодній ще не вдалося ліквідувати
його повністю. Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства.
Загалом, феномен безробіття – найбільш
гостра проблема, з якою стикається населення
України. Причиною такого розповсюдженого
явища є неефективність використання робочої сили у минулому і відсутність економічних
умов, які б дали змогу людям застосовувати
свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату. Саме тому це явище являється
як економічною, так і соціальною проблемою
[2, с. 49]. Безробіття у нашій країні набуло
масового характеру і складає реальну загрозу
для державного та суспільного благополуччя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність процесів безробіття активно
досліджуються в працях як зарубіжних, так
і вітчизняних науковців. Серед вітчизняних
учених, які зробили свій вклад у дослідження
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даної тематики стали: А. Бабаскін, Я. Безугла,
П. Василенко, В. Венедиктов, С. Дріжчана,
В. Жернаков, С. Іванов, Г. Кондратьєв, О. Магницька та ін.
Формулювання завдання дослідження.
Метою статті є оцінка сучасного стану безробіття в Україні та аналіз основних причин
виникнення даного явища.
Виклад основного матеріалу. Безробіття
є макроекономічною проблемою, яку формують такі чинники: 1) структурні зрушення
в економіці, що призводять до масштабних
змін у структурі й кількості попиту на робочу
силу; 2) зниження темпів економічного розвитку спричиняє зменшення кількості робочих
місць, порушення збалансованості кількості
працівників і кількості робочих місць; 3) недостатній сукупний попит; 4) інфляція викликає
скорочення капітальних вкладень, зниження
реальних доходів населення, що викликає
збільшення пропозиції зі зменшенням попиту
на робочу силу; 5) співвідношення цін на фактори виробництва, яке веде до переважання
працездатних технологій; 6) сезонні коливання
виробництва, що викликають зміни у попиті на
робочу силу; 7) науково-технічний прогрес, що
збільшує диспропорції між попитом і пропози-
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цією робочої сили [3, с. 107]. А це означає, що
в міру розвитку технічного прогресу, відносна
потреба в робочій силі зменшується.
Безробіття не може бути доцільним ні в
економічному, ні в соціальному плані, оскільки
його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність
населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають
ризик соціального напруження, додаткові
витрати на підтримку безробітних. Створення
в Україні цивілізованого ринку праці, який би
дозволяв громадянину оперативно знайти
необхідну роботу з умовами праці, що відповідають вимогам безпеки й гігієни, з гідною
заробітною платою, а роботодавцю – працівників необхідної кваліфікації, можливе тільки
за наявності ефективної системи працевлаштування [2, с. 49].
Виникнення безробіття тягне за собою
такі наслідки: посилення соціальної напруги;
зростання кількості психічних захворювань;
посилення соціальної диференціації; загострення криміногенної ситуації; падіння трудової активності; скорочення податкових надходжень; зменшення ВНП; падіння життєвого
рівня населення; зростання витрат на допомоги безробітнім.
Попри всі негативні наслідки, безробіття
має й позитивні свої сторони: підвищення соціальної цінності робочого місця; збільшення
особистого вільного часу та свободи вибору
місця роботи; зростання соціальної значи-
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мості й цінності праці; зростання конкуренції
між працівниками; стимулювання підвищення
інтенсивності і продуктивності праці; можливість для безробітного використати перерву
в зайнятості для перенавчання,підвищення
рівня освіти [1, с. 2].
Значної шкоди Україні завдала світова
фінансова криза (2008 рік). Найбільшого скорочення зайнятості на початку кризи зазнали
такі сектори, як промисловість та будівництво. В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у 2008 році становила
всього – близько 876,2, у 2009 році – 542,8,
у 2010 році – 564,0 тис. безробітних, а у
2013 році: всього – 501,4 тис. Отже протягом
2008–2013 рр. безробіття в Україні поступово
зменшується [5, с. 753].
Рівень безробіття визначають за методологією міжнародної організації праці (МОП) як
співвідношення чисельності безробітних віком
15-70 років до економічно активного населення (робочої сили) означеного віку. Окрім
того, згідно з методикою, в Україні визначають також рівень зареєстрованого безробіття
як співвідношення чисельності безробітних,
зареєстрованих у державній службі зайнятості, до середньорічної чисельності працездатного населення [3, с. 107].
Зростання рівня безробіття у 2014 році
відбулося в усіх регіонах. Найнижчий рівень
безробіття спостерігався у місті Києві (6,5%),
Одеській (6,5%) та Дніпропетровській (7,7%)
областях, а найвищий у Житомирській та Чер-

Таблиця 1
Рівень безробіття в Україні з 2000 до 2014 рр. (кіл-ть населення в тис.)
Економічно
Всього
Зайняте Безробітне
Рівень
Зареєстрованих
активне
населення населення
населення населення* безробіття
безробітних
48923,2
48457,1
48003,5
47622,4
47280,8
46929,5
46646,0
46372,7
46143,7
45962,9
45778,5
45633,6
45553,0
45426,2
42928,9

21150,7
20893,6
20669,5
20618,1
20582,5
20481,7
20545,9
20606,2
20675,7
20321,6
20220,7
20247,9
20393,5
20478,2
19035,2

18520,7
18453,3
18540,9
18624,1
18694,3
18886,5
19032,2
19189,5
19251,7
18365,0
18436,5
18516,2
18736,9
18901,8
17188,1

2630,0
2440,3
2128,6
1994,0
1888,2
1595,2
1513,7
1416,7
1424,0
1956,6
1784,2
1731,7
1656,6
1576,4
1847,1

Джерело: [6. http://index.minfin.com.ua/]
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12,4%
11,7%
10,3%
9,7%
9,2%
7,8%
7,4%
6,9%
6,9%
9,6%
8,8%
8,6%
8,1%
7,7%
9,7%

1178,7
1063,2
1028,1
1024,2
975,5
891,9
784,5
673,1
596,0
693,1
452,1
505,3
467,7
487,6
458,6
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нігівській областях (по 10,9%), Полтавській
та Кіровоградській областях (по 10,5%), Тернопільській, Рівненській та Луганській областях (по 10,4%), Вінницькій (10,3%), Донецькій
(10,2%) областях. Серед безробітних понад
40% становили особи віком від 15 до 29 років,
кожен п’ятий безробітний – у віці від 40 до
49 років, кожен четвертий – від 30 до 39 років.
Кількість безробітних, зареєстрованих
в центрах зайнятості, станом на 1 березня
2015 року становила 523,1 тис. осіб, що на
1,4% більше, ніж на відповідну дату минулого року. Зростання кількості зареєстрованих
безробітних відбулося у більшості регіонів [7].
За інформацією Державної служби статистики, в Україні рівень безробіття протягом минулого року піднявся до найвищих
показників. А вже на початку січня ці показники знову збільшилися. Станом на 1 січня
2016 року кількість людей, що не працює, становила 490,8 тисячі осіб. Дані наведено без
урахування тимчасово окупованої території
АР Крим, міста Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції [7].
Тим часом експерти кажуть, що Україна
зараз у глибокій депресії. Лише аби вибратись
із неї та повернутись до показників докризового 2013-го потрібно щонайменше 7 років.
Тож українцям варто готуватися до безробіття. Воно може сягнути навіть 50%.
Вважаємо, що позитивна тенденція рівня
безробіття в Україні є дуже далекою від реальності, оскільки існує багато проблем щодо статистики безробіття в Україні, які не дозволяють
об’єктивно оцінювати реалії безробіття в Україні: статистика не враховую часткову зайнятість, неможливо врахувати осіб, які втратили
«надію на працю» і не стоять на обліку в службі
зайнятості, ті хто примусово знаходяться у відпустках з ініціативи адміністрації, вважаються
зайнятими, а також неправдива інформація з
боку безробітних [5, с. 753].
При цьому статистика не враховує, що
саме через відсутність роботи близько 7 млн
наших співвітчизників виїхали за кордон на
заробітки. Не включається до складу безробітних ні 2 млн селян, які живуть лише із
присадибного господарства, ні тих, котрі працюють на «чверть ставки», ні тих, хто мають
тимчасові підробітки [2, с. 50].
На ринку праці України також можна виділити таку актуальну проблему, як проблема
конкурентоспроможності національного ринку
праці. Сучасний стан розвитку економіки України характеризується трансформаційними
процесами і позитивний результат таких пере-
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творень не може бути досягнутий без виходу
на якісно новий рівень кваліфікації робочої
сили та її конкурентоспроможності. Система
забезпеченості кадрами має гнучко реагувати
на зміни потреб виробництва, що виявляються на ринку праці. Але відсутність комплексного системного підходу до потреб кадрового забезпечення виробничої сфери як на
загальнодержавному, так і на регіональному
рівні призвела до зростання невідповідності
між потребою у кваліфікованих кадрах і фактичною професійно-кваліфікаційною структурою пропозиції робочої сили. На сьогодні в
Україні прослідковується тенденція невідповідності кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, кількості
найнятих робітників, які скористалися послугами служби зайнятості, та потребі у робочій
силі [2, с. 50].
Гострою на сьогодні є проблема високої
частки безробітних з вищою освітою в Україні. Так як виникає питання про раціональність державної політики щодо фінансування
навчання такої великої кількості місць для
різних спеціальностей у системі вищої освіти.
Останнім часом також постійно загострюється ситуація з зайнятістю молоді в Україні. Питома вага молоді у загальній кількості
безробітних досягла 30%. Молодь становить
окрему частину ринку праці і розвивається не
так як увесь ринок. З одного боку, вік сприяє
високій мобільності, відкритості, сміливості у
зміні та пошуку роботи. З іншого, молоді не
вистачає відповідного досвіду, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці [2, с. 51].
«Серед молоді безробіття буде 30-50%, у
зв’язку з цим, звісно, посилиться еміграція
через економічні причини. Тобто ті, хто може
втекти, – втечуть. Не через війну, а в пошуках
роботи», — каже експерт фінансового ринку
Ерік Найман.
Також актуальною проблемою на ринку
праці України, є проблема мобільності робочої сили. Трансформаційні економічні перетворення в Україні створили можливості для
появи нових умов та видів мобільності робочої сили. Безпосередньою причиною трудових переміщень у кожному окремому випадку
є невідповідність інтересів і вимог працівника
конкретному робочому місцю, а на макроекономічному рівні невідповідність між наявним
розподілом робочих місць і потребами моделі
соціально-економічного розвитку [5, с. 755].
Основні шляхи вирішення проблем безробіття мають включати цілу низку заходів,
зокрема:
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– приведення законодавства України у
відповідність до міжнародних норм і принципів;
– запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці;
– реалізацію Державної та регіональних
програм зайнятості;
– сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств;
– зниження податків для підприємств за
умови збереження робочих місць (для компенсування витрат на прийом нових працівників);
– забезпечення збереження ефективно
функціонуючих робочих місць та створення
нових;
– створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності безробітних
– надання державою пільгових кредитів
для виплати зарплати додатково зайнятим на
виробництві, які за розміром будуть дорівнювати зарплаті;
– легалізацію тіньової зайнятості [4, с. 107].
Запорукою вирішення проблеми безробіття
в Україні є розробка і реалізація широкого
комплексу відповідних заходів, насамперед,
у соціально-трудовій сфері. Варто посилити
увагу щодо оновлення та підвищення технічного рівня робочих місць, зокрема, для того,
щоб кожне з них забезпечувало зайнятому
прожитковий мінімум і подальше зростання
заробітної плати (з урахуванням інфляції).
Це дозволить привести заробітну плату у
відповідність з продуктивністю праці, ліквідувати фіктивні робочі місця, зменшити приховане безробіття [4, с. 107]. Цікавим фактом
є те, що найвища середньомісячна зарплата
в Україні за січень-листопад 2015 року була
у сфері авіатранспорту і становила 18 тисяч
191 гривню. Про це свідчать зведені дані Державної служби статистики України. Не бідували цього року також працівники у сферах
фінансової та страхової діяльності (8499 грн),
інформації і телекомунікації (7047 грн). Найнижчий рівень зарплат 2015 року – у сфері
освіти (3038 грн за місяць), тимчасового розміщення та організації харчування (2749 грн
за місяць) та охорони здоров’я (2742 грн за
місяць) [8].
Сукупність цих заходів дасть можливість
проаналізувати виконання регіональних програм, зробити міжрегіональні порівняння,
розрахувати витрати Фонду зайнятості на
конкретні напрями державної політики зайнятості. Водночас державним органам влади
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необхідно якомога скоріше створити відповідну правову базу з метою захисту прав
наших громадян – заробітчан за кордоном
[5, с. 755]. На жаль, на сьогоднішній день наша
держава відома у світі як джерело постачання
дешевої робочої сили. Але трудову міграцію
українців скоріше можна назвати вимушеною.
Важко навіть уявити, скільки б ще українців виїхало на заробітки, якби не існувало ніяких обмежень на шляху вимушеної трудової
міграції, адже згідно із соціологічними опитуваннями, кожний третій економічно активний
громадянин України висловив бажання податися на заробітки до країн близького та далекого зарубіжжя [9, с. 168].
Вважаємо за доцільне наголосити, що значний час відсутності роботи, а також зневіра
знайти роботу призводять до того, що деякі
люди по суті втрачають кваліфікацію і навіть
бажання регулярно працювати. Ступінь негативного впливу безробіття на стан у країні
залежить від конкретних параметрів економічної ситуації. У результаті чого безробіття
викликає такі негативні наслідки:
– масова дискваліфікація;
– посилення соціальної напруженості;
– зниження трудової активності;
– знецінення наслідків навчання;
– скорочення обсягів виробництва валового національного продукту;
– зростання витрат на соціальну допомогу
безробітним;
– зниження податкових надходжень до
державного бюджету [2, с. 51].
Регулювання зайнятості на рівні держави
являє собою процес впливу на трудову сферу
для досягнення цілей. Такими суб’єктами в
Україні виступають: Міністерство праці та соціальної політики України, Державна служба
зайнятості, міністерства й відомства України,
регіональні органи виконавчої влади, профспілки, Український союз промисловців і підприємців, включаючи регіональні підрозділи.
Поряд з державними структурами зайнятості
в Україні дедалі більшого розвитку набувають
приватні агентства зайнятості. З метою вдосконалення структури зайнятості необхідно
вирішити такі завдання: боротьба з молодіжним безробіттям; подолання регіональної
диференціації в рівнях зайнятості; допомога
безробітним, що не мали роботи протягом
тривалого періоду часу. На державному рівні
має бути створений регуляторний комітет з
контролю за проведенням заходів у сфері
зайнятості по регіонах. Окремим напрямом
діяльності регуляторного комітету повинно
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стати усунення кризового становища регіонів
у сфері зайнятості [4, с. 107].
Висновки з цього дослідження. Аналізуючи сучасний стан безробіття, визначено, що проблема безробіття є ключовим
питанням у ринковій економіці, і якщо його
не вирішувати, то неможливо налагодити
ефективну діяльність економіки і рівень безробіття буде зростати. Можна виділити основні напрями його подолання: підвищення
добробуту за рахунок особистого трудового
внеску, підприємництва та ділової активності;
надання відповідної допомоги по безробіттю,
збереження робочих місць та перепідготовка
осіб, які втратили роботу; проведення ґрунтовної пенсійної реформи; сприяння всебічному державному захисту інтелектуального
потенціалу суспільства; проведення спеціальних ярмарків праці для навчальних закладів з метою працевлаштування випускників;
розширення досвіду організації зустрічей із
роботодавцями та колишніми безробітними,
які успішно знайшли роботу чи заснували
власний бізнес; посилення координації
міжнародної діяльності в частині інформаційного обміну з питань зайнятості; забезпечення стабільного фінансування та державної підтримки розвитку духовної сфери,
освіти, науки і культури [5, с. 755]. Пожвав-

лення економічної діяльності, збільшення
обсягів інвестиційних вкладень у розвиток
малого підприємництва позитивно впливатимуть на створення нових робочих місць
і сприятимуть зростанню рівня зайнятості
населення. Більш ефективному використанню наявних та створенню додаткових
робочих місць сприятиме впровадження
нового для України стандарту – мінімальної
погодинної заробітної плати. Матиме позитивний вплив стратегія формування державного замовлення на підготовку кадрів
для галузей економіки [1, с. 3].
Отже, для вирішення проблем безробіття
треба докорінно змінювати політику зайнятості. Не можна сьогодні пасивно стримувати
безробіття. Тільки цілеспрямоване активне
підвищення рівня зайнятості населення на
діючих і на знову створюваних високоефективних робочих місцях допоможе вивести
економіку з глухого кута, дати простір розвитку ринкових і соціальних перспектив. Тому
дослідження цього
питання є основним у пошуку шляхів поліпшення подолання безробіття. Необхідністю
сьогодення є залучення більше молоді, так
як саме вона володіє новітніми технологіями
на сучасному рівні; має завжди цікаві ідеї, які
зможуть підняти економіку на новий рівень.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Горяча О.Б Проблеми безробіття в Україні // Чернівці, БДФА. Nauka.Zinet.info/ Інтелект-портал.
2. Лисюк О.С. Безробіття як соціально-економічна проблема населення України // Збірник наукових праць
ВНАУ. – 2012. – № 4(70). – С. 48-53.
3. Семенова К.Д. Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – № 1(44). – С. 106-111.
4. Мельничук Л. С. Основні проблеми зайнятості населення України // Наукові праці Чорноморського
державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія» Серія: Економіка. –
2012. – Т. 189, № 177. – С. 105-108.
5. Ярорва Л.Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрямки його подолання // Глобальні та національні
проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського. Електронне наукове фахове видання. – № 10, 2016. – С. 752-755.
6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua.
7. Офіційний сайт державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.dcz.gov.ua.
8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molbuk.ua/ukraine/.
9. Іляницька О.В. Проблеми безробіття і трудова міграція українців // Актуальні проблеми економіки. –
2005. – № 8(50). – С. 167-172.

35

