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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ  І БЕЗРОБІТТЯ  

В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Проблеми зайнятості й безробіття є одними з найактуальніших 

економічних проблем сьогодення. В економічній літературі зайнятість 

визначено як діяльність громадян, яка пов’язана із задоволенням особистих і 

суспільних потреб та приносить їм дохід у грошовій або іншій формі; 

безробіття є соціально-економічним явищем, коли певна кількість осіб не може 

реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати як джерела 

існування.  

Під час вивчення економічної теорії хотілося особливу увагу звернути на 

ці категорії та зробити їх порівняльний аналіз на прикладі невеликого селища, в 

якому проживає автор.  

Припустимо,  що наша конкретна ситуація – це мікромодель 

загальнодержавної проблеми. За статистикою нашої селищної ради, кількість 

місцевого населення становить  1905 осіб. З них – 236 мешканців від 0 до 17 

років. Людей віком від 60 років – 523 особи, умовно не працюючих, бо деякі 

все ж таки зайняті.  Отже, не можуть працювати, у силу різних причин, 759 

мешканців. Кількість осіб віком від 18 до 60 років, тобто теоретично 

працездатних – 1146. Додаємо приблизну кількість жителів до 70 років (так 

рекомендує Міжнародна Організація Праці) – отримуємо усього 1300. Це буде 

кількість працездатного населення нашого селища.   

Дійсно працевлаштованих у селищі ми нарахували близько 200 осіб, за 

кордоном працюють 20.  Зайнятих на тимчасових роботах, і не факт, що 

офіційно працевлаштованих (будівельники, водії, продавці тощо) – 100 осіб. 
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Студентів – приблизно 50, деякі з них знаходяться на утриманні своїх батьків, 

але деякі працюють – звичайно, у різних режимах.  

Зайнятість – це діяльність осіб, не заборонена законодавством, і пов'язана 

із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу 

(заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї 

сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів 

господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно. Це 

означає, що зайнятими ми можемо вважати і тих, хто працює по найму, хто 

веде підсобне господарство, а їх чимало. Припустимо – 130. Рівень зайнятості, 

таким чином, становить 38%. 

Проведемо аналіз на рівні держави. За даними Держкомстату, у ІV 

кварталі 2019 року рівень зайнятості населення віком 15 років і старше 

становив 51,2%, а серед населення віком 15-70 років – 57,7% [2]. Щодо 

безробітних, то відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" (2013 

р., Розділ І, ст. 1), безробітними вважаються особи віком від 15 до 70 років, які 

через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених 

законодавством доходів як джерела існування, готові та здатні приступити о 

роботи [1]. Наважимося ввести маленьку поправку: візьмемо вік не з 15-ти, а з 

17-ти років. І виходить, що майже 800 мешканців нашого селища є 

безробітними. До речі, офіційно у Центрі зайнятості зареєстровано лише 14 

чоловік. Після здійснення розрахунків, рівень безробіття (відношення кількості  

безробітних до загальної чисельності економічно активного працездатного 

населення) у нашому селищі становить 62%. 

За даними Державної служби статистики, за ІV квартал 2019 року рівень 

безробіття становив 8,6 %: на 41 902 400 жителів працездатних є 17 381 800, а 

безробітних – 1 486 900, серед них офіційно зареєстрованих – лише 338 тисяч 

[2].  

Виходить, що ми помилялися, вважаючи ситуацію щодо безробіттю у 

нашому селищі такою, що можна співставити із загальною по Україні. Що ж у 

нас? Цифри невтішні:  рівень безробіття у нас у рази більший, ніж 

загальнодержавний.  
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Через високий рівень безробіття у селищі спостерігаються негативні 

наслідки економічного, соціального та етичного характеру. Існує певне 

соціальне розшарування: зросла чисельність малозабезпечених мешканців, а 

відсоток так званих за сільськими мірками «забезпечених» осіб,  які мають 

постійну роботу, є незначним. У нашій місцевості людям просто ніде 

працювати – на території селища діє 5 державних установ з дуже обмеженою 

кількістю робочих місць і кілька приватних, теж невеликих, підприємств. На 

жаль, почастішали випадки зловмисних діянь: жити добре хочеться усім. 

Безробіття є не тільки економічним і соціальним, а навіть психологічним 

явищем. Сухі цифри статистики тільки фіксують результати математичних 

розрахунків. А скільки проблем, турбот, зруйнованих мрій, понівечених доль 

стоїть за цими показниками! Висновок зроблено на власному прикладі. У нас 

багато дуже висококласних безробітних спеціалістів, які зараз не працюють, 

тому що вони не змогли знайти застосування своїм професійним вмінням, або 

не отримували гідної оплати своєї праці. За останні десятиліття у нас фактично 

зникли підприємства, що надавали можливість для працевлаштування не одній 

сотні  людей.  

Як бачимо, що у нашому селищі безробіття набуло особливо масового 

характеру. Слід додати, що у сільській місцевості можливостей для подолання 

цієї проблеми зовсім мало. І як наслідок, спостерігаємо, відтік робочої сили з 

сільської місцевості з єдиною метою, щоб  тільки прогодувати сім’ю. 

Випускники вишів не повертаються у села, і досить часто погоджуються на 

будь-яку мало кваліфіковану роботу не за спеціальністю, бо знайти вакансію 

молодому спеціалісту за дипломом досить важко. Підсилила дану проблему і 

нечувана епідемія коронавірусу, що різко погіршила економічну ситуацію не 

тільки в Україні, а й в усьому світі.   
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