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Безробіття – це складне соціально-економічне явище, при якому 

частина економічно активного населення не має роботи й заробітку [1].  

Безробіття-це економічне явище, для якого характерно незайнятість 

частини робочої сили (економічно активного населення) у сфері економіки 

[2]. Безробітні – це громадяни працездатного віку, які з не залежних від 

них причин не мають заробітку через відсутність відповідної роботи, 

зареєстровані в державній службі зайнятості, бажають працювати і 

знаходяться в пошуках роботи [3]. Безробіття – один із головних 

соціальних ризиків, що підстерігає людину у сучасному суспільстві [4]. 

Безробіття – це явище, яке властиве будь-якій формі суспільних відносин 

[5].  Безробіття є макроекономічною проблемою, яку формують такі 

чинники, як структурні зрушення в економіці, зниження темпів 

економічного розвитку, науково-технічний прогрес, співвідношення цін на 

фактори виробництва, сезонні коливання виробництва, недостатній 

сукупний попит, інфляція, недосконале трудове законодавство, низький 

рівень професійної підготовки та перепідготовки, недостатній рівень 

програм зайнятості та демографічні процеси [6]. 

Узагальнюючи існуючі підходи, можна стверджувати, що безробіття 

є проявом наслідків економічної кризи, яке проявляється через відсутність 

економічної активності та, як наслідок, заробітку. Особливо гостро 

страждають від безробіття певні категорії населення. Наприклад, великий 

рівень безробіття притаманний людям з інвалідністю чи людям старше 45-

50 років. Через їх вік на ринку праці все менше вакансії, які можуть їм 

підійти.  Разом з тим і показник безробітної молоді високий. Тому 

визначення Т.В. Дудка, Ю.О. Ващишина та О.М. Голіка влучно 

характеризує цю ситуацію, адже не важливо скільки тобі років, ризик бути 

безробітнім є в кожного. 

Для того щоб зрозуміти чинники безробіття, слід звернутися до 

статті Харчук С.А. та Пенькна І.С. [6]. Безробіття – це саме 
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макроекономічна проблема, і на неї впливає дуже багато чинників, які 

нажаль, неможливо повністю ліквідувати. Безробіття поділяється на види. 

Найчастіше зустрічаються в Україні: фрикційне, структурне, вимушене і 

приховане безробіття. Фрикційне безробіття складається з студентів, які 

тільки що закінчили навчання та почали шукати роботу. До структурного 

безробіття входять люди, які не можуть встигнути за еволюцією 

технологій. Чи професії, які були декілька років тому популярні, але в 

даний час такими не є. через це багато людей залишилося без роботи. До 

змушеного безробіття відносяться ті, кого скоротили або ті, які працювали 

на виробництві, яке було закрито. До прихованого безробіття відносяться 

люди, які офіційно ніде не працевлаштовані, але насправді вони працюють 

і отримують зарплату. 

Таким чином, рівень безробіття є індикатором добробуту країни та 

успішності реалізації економічної політики, адже рівень безробіття 

відображає не тільки кількість незайнятого населення, а й прямо чи 

опосередковано впливає рівень бідності, розшарування доходів, 

злочинності тощо. 

Література 

1. Тютюнникова С.В., Романіка Т. К.  Безробіття в умовах 

глобалізації // Соціальна економіка. - 2016. - № 2. - С. 61-68 

2. Машика Ю.В., Бобруйко О.І. Стан та проблеми безробіття в 

Україні // Економічний простір. 2013. № 74. С. 122-130 

3. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 

5067. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17  

4. Дудка Т.В., Ващишина Ю. О., Голік О. М. Безробіття як одна з 

основних соціально-економічних проблем України // Вісник 

Національного транспортного університету. 2016. № 3. С. 66-745. 

5. Денисюк, О. М. Безробіття: стан, тенденції, загрози та шляхи 

його подолання в Україні / О. М. Денисюк // Проблеми і перспективи 

економіки та управління. – 2015. – №3 (3). – C. 28-33. 

6. Харчук С. А., Пенькна І. С.  Безробіття як одне з глобальних 

проблем світу та напрями його подолання // Економіка та держава. 2016.  

№ 7.  С. 71-76.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж24261

