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Безробіття і зайнятість - найважливіші показники використання людських 

ресурсів у виробничому процесі. На сьогоднішній день однією з корінних 

соціально-економічних проблем в економіці країни є безробіття. Під 

безробіттям розуміють таке соціально-економічне явище, коли частина 

економічно-активного населення не може знайти застосування своїй робочій 

силі, і вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності 

працюючого населення, а з іншого - великим суспільним лихом. 

Дослідження проблеми безробіття в Україні в сучасних соціально-

економічних умовах є досить актуальним. Особливої уваги потребують питання 

щодо дотримання принципів гідної праці, гарантування соціального захисту, 

дотримання загальних прав людини в соціально-трудовій сфері, впорядкування 

міжнародних міграційних потоків. З одного боку, безробіття вважається 

важливим стимулятором активності. 

Стан ринку праці й тенденція до зростання числа безробітних свідчать 

про потребу прийняття термінових заходів, необхідних для вирішення 

проблеми зайнятості та створення робочих місць [1]. 

Згідно із оприлюдненими статистичними даними, у І кварталі 2018 року в 

Україні рівень безробіття серед економічного активного населення 

(розрахований за методологією МОП) становив 9,7%, або знизився на 0,4 

відсоткових пункти порівняно з І кварталом минулого року. 

Серед осіб працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і складає 

10,0%. Загальна чисельність безробітних серед працездатного населення − 1713 

тис. осіб, серед яких 55% (938 тис. осіб) − чоловіки. Понад 65% (1116 тис. осіб) 

безробітних проживають у міських поселеннях. 



Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку, із зрозумілих 

причин, зафіксований у Луганській (17,8%) та Донецькій (15,0%) областях. Ще 

у 15 регіонах рівень безробіття перевищував середній показник по Україні. 

Найменше від безробіття потерпало працездатне населення Харківської та 

Київської областей, де  його рівень не підійнявся вище 7% [2]. 

 
Рис. 1. Рівеньбезробіттясередпрацездатногонаселення у 

розрізі регіонів у І кварталі 2018 року, % 

Запорукою вирішення проблеми безробіття в Україні є розробка і 

реалізація широкого комплексу відповідних заходів, насамперед, у соціально-

трудовій сфері. Слід 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 [3]. 

Для подолання безробіття в Україні потрібно проводити певні заходи, 

такі, як: практична реалізація державної та регіональної програм зайнятості; 

приведення законодавства України у відповідність із міжнародними нормами; 

захист внутрішнього ринку праці; забезпечення сприятливих умов для розвитку 

малого бізнесу та підприємницької діяльності безробітних; усунення 

невідповідності між потребою у кваліфікованих кадрах і фактичною 

професійно-кваліфікаційною структурою пропозиції робочої сили; технічне 

оснащення та вчасна модернізація робочих місць, що дозволить забезпечити 



дотримання одного із головних принципів організації заробітної плати на 

підприємстві – перевищення темпів зростання продуктивності праці над 

темпами зростання заробітної плати, а також ліквідувати фіктивні робочі місця 

та зменшити приховане безробіття та ін. 

Проаналізувавши сучасний стан безробіття, нами було визначено, що 

проблема безробіття є ключовим питанням в Україні і якщо його не 

вирішувати, то неможливо налагодити ефективну діяльність економіки і рівень 

безробіття буде безупинно зростати. Оскільки головною причиною безробіття є 

незбалансованість попиту і пропозиції робочої сили, саме тому в державі 

повинна втілюватись активна політика, яка складається із заходів, спрямованих 

на: 

 - збільшення попиту на робочу силу з боку державного та приватного 

сектора економіки;  

- підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення 

відповідності робочої сили і робочих місць;  

- вдосконалення процесу працевлаштування [5]. 
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