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ОСОБЛИВОСТІ БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ   
 

Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина 

працездатного населення не може знайти роботу. Воно є глобальною світовою 

проблемою, яка спричиняє велику соціальну напруженість та політичну 

нестабільність.  

Як відомо, вперше безробіття виникло на початку XIX ст. у 

Великобританії. Однак воно зростало тільки в періоди економічних криз й 

не мало масового характеру до кінця століття. Г. Мальтус зробив першу спробу 

пояснити сутність і причини безробіття. Він вважав головною причиною 

безробіття надто швидке збільшення кількості населення, випереджає 

збільшення кількості засобів до існування. А засобами усунення безробіття, за 

його словами, виступають війни, епідемії та ін. 

Види безробіття можна поєднати в дві групи: добровільне і вимушене, 

залежно від того, яким чином людина залишилася без роботи.  

Добровільне безробіття має в основі певну суб’єктивну причину і цілком 

залежить від носія праці. До нього відноситься фрикційне 

безробіття, яке являє собою короткотерміновий період незайнятості, що є 

необхідним для пошуку нової роботи або переходу з одного на інше місце 

роботи, а також коли особа звільнилася за власним бажанням. 

До групи вимушеного безробіття відносять: циклічне, структурне, 

інституціональне, регіональне, технологічне, приховане, економічне, часткове і 

сезонне безробіття. 

Основними факторами, що формують безробіття у сучасному світі є: 

• дефіцит сукупного ефективного попиту; 
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• недостатня мобільність робочої сили; 

• структурні зміни, що відбуваються в економіці; 

• дискримінація на ринку праці (в основному щодо жінок, молоді та 

національної меншості); 

• демографічні зміни, які відображаються в кількості та складі робочої 

сили; 

• сезонні коливання в рівнях виробництва різних галузей економіки.  

Міжнародна організація праці оприлюднила дані, що у зв’язку з 

пандемією COVID-19, у 2020 році в усьому світі було скорочено 8,8% робочого 

часу, що відповідає 255 мільйонам повних робочих місць. Це вчетвер о більше, 

ніж було втрачено під час фінансової кризи 2008-2009 років, зазначається у 

звіті МОП, оприлюдненому у 25 січня 2021 року. 

Такі втрати робочого часу відбуваються через скорочення р обочого часу 

тих, хто працює за наймом, або безпрецедентним рівнем втрати робочих місць, 

яке охопило у світі 114 мільйонів людей. У звіті МОП повідомляється, що 

проблеми на ринку праці в загальному торкнулися більше жінок, ніж чоловіків. 

У глобальному масштабі втрати зайнятості серед жінок становлять 5% у 

порівнянні з 3,9% серед чоловіків. 

Також МОП повідомляє, що найсильніше криза вдарила по молоді. Так, 

втрата зайнятості серед молоді (15-24 роки) становила 8,7% порівняно з 

3,7% серед дорослих. Найбільше від кризи, як випливає зі звіту, постр аждали 

сектор послуг з розміщення та харчування, де зайнятість скоротилася в 

середньому більш ніж на 20%, за ним слідують роздрібна торгівля і 

виробництво. 

В умовах пандемії питання працевлаштування молоді ще більше 

загострюється,економічна криза від COVID-19 звужує можливості,особливо 

для першого  робочого місця, тому негативні тенденції можуть посилюватися.  

Відсутність в Україні системної молодіжної політики щодо зайнятості 

спонукає молодь до трудової міграції.За даними Центру східноєвропейських 

досліджень.у Польщі протягом останнього року різко зросла кількість мігрантів 
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– українців до 25-річного віку  — з 21% до 29,2%. Фактично держава своєю 

бездіяльністю створює умови для трудової міграції найбільш працездатної 

категорії громадян, що суперечить завданням державних інституцій і закладає 

сестемні ризики для економіки, соціальних програм, звужує потенціал та 

зменшує ресурси для розвитку. 

В Україні сферу  зайнятості молоді  розділено між трьома відомствами: 

Міністерством соціальної політики ,Міністерством розвитку економіки,торгівлі 

та сільського господарства, Міністерством молоді та спорту. Не вистачає 

координації зусиль, виокремлення питань зайнятості як окремої державної 

політики з відповідним фінансуванням програм підтримки безробітної молоді, 

прогнозуванням затребуваності спеціальностей на ринку праці як мінімум на 

п’ять років. 

Отже, молоді спеціалісти є найвразливішою категорією на ринку пр аці, їм 

не вистачає державної підтримки, а рівень безробіття серед пр ацівників від 

15до25 років постійно зростає.Безробіття молоді не є дрібницею та має р еальні 

короткострокові та довгострокові негативні наслідки. Відповідно це питання 

вимагає пильної уваги з боку нашої влади, які повинні відповідати за 

формування та реалізацію молодіжної політики, в тому числі політики 

зайнятості. Молодь є потужним ресурсом. Підтримка молодих людей та їхнє 

залучення до творчої і активної участі в житті суспільства – це стратегічні 

інвестиції в розвиток  держави.  
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