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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні роки безробіття стало великим макроеко�

номічним явищем, перетворившись на самостійний фак�
тор розвитку економіки. Проте, в Україні дотепер не ви�
роблено такої політики в області зайнятості, яка спри�
яла б успішності реформ. Сьогодні ясно, що роль без�
робіття як неминучого наслідку фінансової стабілізації
була недооцінена.

Проблема безробіття в Україні сьогодні досить важ�
лива. Статистика свідчить про кількість зареєстрованих
безробітних на 1 березня поточного року, яка станови�
ла 616,7 тисяч осіб, або третину всіх безробітних пра�
цездатного віку. Кількість незайнятих громадян, які пе�
ребували на обліку в Державній службі зайнятості, на 1
березня 2012 становила 635,6 тисячі осіб [6].

 Кожному з них необхідно виплачувати допомогу по
безробіттю. Ось на що витрачаються кошти, які могли б
бути використаними для інших цілей (на освіту, охоро�
ну здоров'я), яких і так не вистачає у державному бюд�
жеті.

Метою статті є аналіз сучасного стану безробіття в
Україні, його проблеми та шляхи подолання безробіт�
тя на територіальному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Багато вчених приділяли значну увагу висвітленню

світового досвіду, власної практики в галузі регулюван�
ня процесів зайнятості. На сучасному етапі досліджен�
ням проблеми безробіття та вирішенням зайнятості на�
селення займались такі науковці, як: В. Близнюк, І. Бон�
дар, Н. Гаркавенко, М. Корчун, Ю. Краснов, Е. Лібано�
ва, Ю. Маршавін, І. Моторна, Н. Павловська, І. Петро�
ва, О. Павловська, О. Терещенко.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Безробіття — це соціально�економічне явище, коли

частина робочої сили (економічно�активне населення)
не зайнята у сфері економіки та не має можливості ви�
користати свою робочу силу. Тобто в реальному житті
безробіття виступає як перевищення пропозиції робо�
чої сили над попитом на неї. В Україні вперше в 1991
році з прийняттям Закону України "Про зайнятість на�
селення" (ст. 2) законодавчо визначається безробіття.
Кого ж віднести до безробітних? Згідно з нашим зако�
нодавством, безробітними вважаються люди працездат�
ного віку, що не можуть одержати роботу відповідно
до своєї освіти, професії, ступеня кваліфікації та які
втратили роботу з незалежних від них причин, не ма�
ють заробітку та зареєстровані в центрах зайнятості,
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шукають роботу та здатні приступити до праці. Рівень
безробіття визначається відношенням числа безробіт�
них до загальної чисельності працездатного населення
країни.

Причинами безробіття, на нашу думку, є:
— структурні зрушення, що виражаються у впровад�

женні нових технологій, згортанні виробництва в окре�
мих галузях, закритті технічно відсталих підприємств.
Це призводить до скорочення зайвої робочої сили;

— спад чи депресія, що змушують роботодавців зни�
жувати потребу у всіх ресурсах, у тому числі і трудо�
вих;

— нездорова конкуренція, зокрема на ринку праці;
— політика уряду в галузі оплати праці: підвищення

мінімального розміру заробітної плати збільшує витра�
ти виробництва і тим самим знижує попит на робочу
силу;

— сезонні зміни у виробництві в окремих галузях
економіки;

— зміни в демографічній структурі населення, зок�
рема зростання чисельності населення в працездатно�
му віці збільшує попит на працю і, отже, зростає імо�
вірність безробіття.

А основними причинами існування стійкого безро�
біття можна вважати такі: виплату допомоги по безро�
біттю та "жорсткість" заробітної плати, адже встанов�
лення і виплата допомоги по безробіттю підвищують
природний його рівень, оскільки полегшують долю без�
робітних.

Загалом безробітних можна поділити на три кате�
горії.

1. Громадяни, які не бажають працювати, але зареє�
стровані у центрі зайнятості для одержання допомоги
по безробіттю або ж мають засоби для існування (зарп�
лати, пенсії батьків, соціальна допомога малозабезпе�
ченим тощо).

2. Громадяни, звільнені з попереднього місця робо�
ти, що мають проблеми з пошуком роботи.

3. Молоді спеціалісти, які не мають досвіду роботи
за спеціальністю.

Працевлаштувати можливо лише дві останні кате�
горії громадян. Для цього треба:

— знати можливості працевлаштування вивільнених
з роботи працівників, які вже мають досвід роботи за
спеціальністю;

— розробити програму заходів для працевлаштуван�
ня молодих спеціалістів [5, c. 13—15].

Організація життєдіяльності територіальної грома�
ди є однією з основних функцій органів місцевого са�
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моврядування. На них покладено відповідальність за
виконання делегованих державою повноважень, вони
мають впливати на організацію роботи підприємств, ус�
танов і організацій, розташованих на території грома�
ди, займатись зайнятістю населення даної громади,
ліквідовуючи при цьому безробіття, об'єднувати грома�
ду для вирішення місцевих проблем. Значна роль місце�
вого самоврядування у реалізації права людини на пра�
цю відзначається й у міжнародних стандартах муніци�
пальної демократії. Зокрема, у Європейській хартії
місцевого самоврядування зазначається, що можливість
влаштування на роботу є правом кожної людини у пра�
цездатному віці у суспільстві для того, щоб вона могла
утворювати своїми зусиллями блага життя [7]. Забез�
печення рівних можливостей отримання роботи має ста�
ти обов'язком територіальних громад. Відповідні захо�
ди повинні включати заохочення утворення під�
приємств, фірм та розвиток економічної діяльності для
найменш захищених груп населення.

Чому безробіття є негативним явищем? Наводять, як
правило, два аргументи.

Перш за все, наявність безробіття є свідченням не�
довикористання ресурсів суспільства, а саме, робочої
сили на території громади.

По�друге, безробіття — це, окрім усього, певна
кількість людей із певною освітою, хорошим життєвим
потенціалом, практичною трудовою діяльністю, але в
даний час без роботи та фінансової підтримки, що спри�
чиняє негатив у суспільстві.

Безробіття ми розглядаємо як явище, що засвідчує
порушення рівноваги в суспільстві, тобто як результат
певних ринкових коливань. Щоправда, не всяке безро�
біття є порушенням або відхиленням від норми. Оскіль�
ки воно спостерігається в усіх країнах і в різні часи, то
його можна певною мірою також вважати своєрідною
нормою.

Розрізняють три види безробіття: фрикційне, струк�
турне і циклічне.

Фрикційне безробіття виникає внаслідок постійно�
го руху населення між регіонами і видами праці, а та�
кож у різних стадіях життєвого циклу. Кожнен з лю�
дей, що шукає роботу, перебуває на ринку праці в се�
редньому не більше одного місяця. Цей вид безробіття
рахується неминучим і практично бажаним, адже це го�
ворить про те, що багато працівників, які опинилися
"між роботами", переходять з низькооплачуваної робо�
ти на більш високооплачувану і більш продуктивну ро�
боту. Це означає отримання більшого доходу для робі�
тника.

Складовою частиною фрикційного безробіття є так
зване інституціональне безробіття, яке пов'язане з тим,
що іноді надмірні соціальні виплати, запровадження га�
рантованого мінімуму зарплати, недосконалість подат�
кової системи тощо призводять до того, що деяка час�
тина працездатного населення не поспішає працевлаш�
товуватись, збільшуючи тим самим загальну кількість
безробітних.

Структурне безробіття означає невідповідність між
пропозицією праці та попитом на робочу силу. Така не�
відповідність виникає у зв'язку з технологічними зміна�
ми у процесі виробництва, коли попит на один різновид
зростає, тоді як на інший зменшується, а пропозиція не
може швидко пристосуватися до цього. Структурна нез�
балансованість між видами діяльності виникає, коли,
наприклад, одні сектори економіки розширюються, а в
інших скорочуються обсяги виробництва. Структурне
безробіття теж вважається неминучим.

Різниця між фрикційним і структурним безробіттям
доволі невизначена. Істотна різниця полягає в тому, що
у "фрикційних" безробітних є навички, які вони можуть
продати, а "структурні" безробітні не можуть одразу
отримати роботу без перепідготовки, додаткової осві�
ти, а то і зміни місця проживання. Фрикційне безробіт�
тя має більш короткостроковий характер, а структурне

— більш довготривале, а тому вважається більш серй�
озним.

До циклічного безробіття призводить спад вироб�
ництва, тобто фаза економічного циклу, яка характе�
ризується недостатністю сукупних витрат. Коли сукуп�
ний попит на товари і послуги зменшується, зайнятість
скорочується, а безробіття зростає. У періоди економ�
ічного спаду циклічне безробіття доповнює фрикційне
і структурне, а в періоди циклічного підйому воно від�
сутнє. Циклічне безробіття — це велика соціальна ка�
тастрофа, адже депресія призводить до бездіяльності,
а бездіяльність до втрати кваліфікації, втрати самопо�
ваги, занепаду моральних принципів, а також до гро�
мадського та політичного безладдя.

Приховане безробіття характерне для вітчизняної
економіки. Суть його в тім, що в умовах неповного ви�
користання ресурсів підприємства, викликаного еконо�
мічною кризою, підприємства не звільняють працівників,
а переводять їх або на скорочений режим робочого часу
(неповний робочий тиждень чи робочий день), або
відправляють у змушені неоплачувані відпустки. Фор�
мально таких працівників не можна визнати безробіт�
ними, однак фактично вони є такими.

Повна зайнятість не означає абсолютну відсутність
безробіття. Точніше кажучи, рівень безробіття при
повній зайнятості дорівнює сумі рівнів фрикційного і
структурного безробіття. Різниця між фактичним та
природним рівнем безробіття дає показник циклічного
безробіття.

Намагаючись прогнозувати подальшу ситуацію з
безробіттям в Україні, необхідно враховувати чинники,
що діятимуть як у бік зростання, так і в бік зменшення
його рівня.

Зростання, зокрема, спричинятимуть:
— потребу структурної реорганізації неефективної

економіки;
— зняття штучних обмежень щодо росту циклічно�

го безробіття;
— дефіцитність інвестицій для створення нових

робочих місць;
— відсутність ефективної роботи служб зайнятості,

дисципліни і відповідальності виконавчої влади.
До чинників, які діятимуть у бік скорочення безро�

біття, можна віднести:
— безмежність незадоволеного попиту і можливість

створення нових робочих місць у багатьох сферах, особ�
ливо у сфері послуг;

— теперішня розвиненість приватного сектора та на�
явність тіньової економіки, які в разі зміни законодав�
ства по залученню населення до праці, зможуть залу�
чити значну частину непрацюючих у дану галузь еконо�
міки.

Слід відзначити, що рівень безробіття в Україні в
роки радянської влади був нижчим, ніж у середньому
по країнах Євросоюзу, де він становив 8,9%, зокрема, в
Іспанії рівень безробіття зріс з 11,3 % у 2008 році до
18,0% у 2009 році та був найвищим, у Латвії — з 7.5% до
17,6%, у Литві — з 5,8% до 14,0%, в Естонії — з 5,5% до
13,8%, в Словаччині — з 9,0% до 11 %, в Ірландії — з
6,0% до 11,8% [4, с. 39].

Безробітне населення за тривалістю незайнятості
у 2000—2009 рр. у віці 15—70 років зменшувалось за
даними статистики, крім 2009 року. Так, у 2000 році
було таких осіб 2677,8 тис., а вже в 2008 році їх було
всього 1425,1, у 2009 році їх стало знову більше —
1958,8 тис. осіб. Аналіз безробітного населення за при�
чинами незайнятості свідчить про те, що найбільша
кількість є вивільненими з економічних причин, відпо�
відно, із 2000 року по 2008 рік із 40,2% до 28,1 %, крім
2009 року, де знову проглядається тенденція щодо
збільшення даного показника і він становить 45.5%, а
щодо звільнення за власним бажанням, навпаки, іде
тенденція зменшення із 29,8 % до 27,0%. Зменшується
і процент непрацевлаштованих після закінчення за�
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гальноосвітніх та вищих навчальних закладів 1—4
рівнів акредитації [4, с. 60].

В Україні росте офіційне безробіття. Зростання об�
сягів зареєстрованого безробіття у лютому 2012 року
зафіксовано в усіх регіонах країни, крім Хмельницької
області. Найвищий рівень офіційного безробіття спос�
терігався у Полтавській області — 4,3%, а найнижчий
— у Києві — 0,4%. Cтаном на 1 квітня 2012 року на об�
ліку в центрах зайнятості перебувало 547,7 тис. незай�
нятих громадян, у т.ч. мали статус безробітного 531,0
тис. осіб.

Пріоритетним соціальним правом людини і грома�
дянина є право на працю. Згідно з Конституцією Украї�
ни (ст. 43), кожен має право на працю, що включає мож�
ливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно
обирає або на яку вільно погоджується. Конституцій�
ний обов'язок зі створення умов для повного здійснен�
ня громадянами права на працю, гарантування рівних
можливостей у виборі професії та роду трудової діяль�
ності, реалізації програм професійно�технічного на�
вчання і підготовки та перепідготовки кадрів покладе�
но на державу.

На сьогоднішній день в Україні діє "Державна про�
грама зайнятості населення". З метою вирішення про�
блеми безробіття створені центри зайнятості, розроб�
лені державні програми щодо зменшення безробіття.
Проте ці програми не вирішують проблеми безробіття,
оскільки в них відсутні конкретні заходи щодо його ско�
рочення, адже допомога по безробіттю завжди менша
від заробітної плати та має тимчасовий характер.

Багато у вирішенні проблеми безробіття допома�
гає державі місцеве самоврядування. Наприклад, ст. 34
Закону України "Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні" встановлює коло делегованих місцевому само�
врядуванню повноважень у цій сфері, серед яких підго�
товка і подання на затвердження ради територіальних
програм зайнятості та заходів щодо соціальної захи�
щеності різних груп населення від безробіття, забез�
печення стабільності і спокою у сільських територіаль�
них громадах. Соціальний захист працездатного насе�
лення передбачається даними програмами зайнятості
населення, які нині прийняті і затверджені на сесіях
практично усіх місцевих рад та забезпечено організа�
ція їх виконання.

У даний час в державних центрах зайнятості часто
стоять на обліку безробітні громадяни, які не мають
офіційної роботи, але мають інші джерела заробітку
(надають послуги, зайняті на присадибних ділянках).
Тому вважаємо, що необхідно внести зміни до чинного
законодавства з внесенням їх до регіональних програм,
врахувавши дану ситуацію.

Повністю ліквідувати безробіття неможливо, тому
що існує категорія громадян, які просто не хочуть пра�
цювати. Ця категорія громадян відноситься до кате�
горії працездатного населення. Проблему зменшення
безробіття треба вирішувати таким чином, щоб це було
вигідно і робітникові, і роботодавцеві, і державі, тоді
буде і зацікавленість всіх сторін у забезпеченні робо�
тою.

Безробіття веде до прямого занепаду раніше досяг�
нутого рівня життя. Зростання безробіття знижує куп�
івельний та інвестиційний попит, скорочує обсяг зао�
щаджень у населення. Під час тривалого безробіття
працівник втрачає кваліфікацію, а отримання нової ква�
ліфікації й адаптації до нових умов часто проходять для
нього важко. Сам факт безробіття завдає людині важ�
кої психологічної травми, яку можна порівняти з най�
неприємнішими обставинами.

Найбільше можливостей у безробітних для працев�
лаштування є на малих приватних підприємствах, однак
є ряд факторів, які не влаштовують та не задовольня�
ють їх.

Одним з факторів, який заважає влаштуватись на
роботу до приватного підприємства, є психологічний.

Наступний фактор — правова незахищеність робіт�
ника і роботодавця одне від одного, як наслідок непра�
вильна побудова трудового контракту за формою чин�
ного законодавства. Ця проблема усувається внесенням
змін у трудовий договір.

ВИСНОВКИ
Схоже, ще декілька років нам доведеться миритися

з високим рівнем безробіття. Пріоритетними в боротьбі
з безробіттям мають бути, на нашу думку, підвищення
ефективності сучасного виробництва та продуктивності
праці на підприємствах, які повинні розглядатися як
найважливіші умови підтримання і створення додатко�
вої зайнятості, а також створення Національного фон�
ду зайнятості, який фінансував би державні програми
допомоги тим, хто втратив роботу, перепідготовку, ком�
пенсацію часткового безробіття, модернізації, конверсії
і децентралізації виробництва.

Таким чином, Україна опинилася у досить складній
ситуації, яка потребує ретельного і негайного опрацю�
вання існуючих проблем. Проаналізувавши існуючі про�
блеми у цій сфері, можна зробити висновок, що вирі�
шення проблеми безробіття населення мають включати
заходи, що систематизовані за основними напрямами:

— формування нормативно�правової бази в сфері
зайнятості населення;

— професійна підготовка кадрів, підвищення якості
робочої сили;

— збереження і створення робочих місць, сприяння
розвитку підприємництва та самостійної зайнятості на�
селення;

— розв'язання проблеми зайнятості населення у
сільській місцевості;

— сприяння зайнятості громадян, які потребують
соціального захисту і нездатні на рівних конкурувати
на ринку праці;

— регулювання соціально трудових відносин;
— надання соціальних послуг зареєстрованим без�

робітним.
Запропоновані заходи сприятимуть переходу робі�

тників із тіні в реальний сектор, а також сприятиме пев�
ному зниженню рівня безробіття.

Повністю ліквідувати безробіття неможливо, однак
необхідно зосередитись всім разом та вирішити це, вкрай
ганебне для суспільства, явище раз і назавжди, але це
можна вирішити тільки в законодавчій площині на рівні
держави при внесенні суттєвих змін до чинного зако�
нодавства. Тільки тоді можемо говорити, що безробіт�
тя буде ліквідовано остаточно.
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