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Стаття присвячена дослідженню сутності безробіття та визначенню його соціально-економічних наслідків. 
Встановлено базові фактори, що спричиняють безробіття в Україні. Проаналізовано чисельність безробітного 
населення в регіонах України у 2019 році. Проведено дослідження з метою визначення ставлення молоді 
м. Чернігова до проблеми безробіття, розуміння цього соціально-економічного явища та його наслідків. Доведено, 
що безробіття призводить до ряду негативних соціально-економічних наслідків та підвищує рівень соціальної на-
пруги серед населення регіонів України. Виявлено, що значний негативний вплив на поширення безробіття в регіонах 
України мала пандемія COVID-19. Встановлено, що безробіття має суттєві соціально-економічні наслідки, серед 
яких виділено: зростання злочинності; зниження рівня життя населення регіонів; зниження професійної кваліфіка-
ції працівників; трудова міграція населення; збільшення числа самогубств та поширення психічних захворювань се-
ред безробітних. Обґрунтовано, що ключовими напрямами подолання безробіття в регіонах України має бути: лега-
лізація тіньової зайнятості; популяризація та державна підтримка самозайнятості; розвиток дуальної освіти; 
зниження податків для підприємств та інтеграція осіб з особливими потребами до ринку праці. 

Ключові слова: безробіття; фактори безробіття; людський потенціал; робоча сила; дуальна освіта; соціальне 
підприємництво. 

Рис.: 4. Бібл.: 16. 

The article is devoted to the study of the essence of unemployment and determining its socio-economic consequences. 
The basic factors that cause unemployment in Ukraine have been identified. The number of unemployed population in the 
regions of Ukraine in 2019 is analyzed. A study was conducted to determine the attitude of young people in Chernihiv city to 
the problem of unemployment, understanding of this socio-economic phenomenon and its consequences. It is proved that 
unemployment leads to a number of negative socio-economic consequences and increases the level of social tension among 
the population of the regions of Ukraine. It was found that the COVID-19 pandemic had a significant negative impact on the 
spread of unemployment in the regions of Ukraine. It is established that unemployment has significant socio-economic con-
sequences, among which are: the growth of crime; declining living standards of the population of the regions; reduction of 
professional qualification of employees; labor migration; increasing the number of suicides and the spread of mental illness 
among the unemployed. It is substantiated that the key areas for overcoming unemployment in the regions of Ukraine should 
be: legalization of shadow employment; promotion and state support of self-employment; development of dual education; 
reduction of taxes for enterprises and integration of people with special needs into the labor market. 
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Постановка проблеми. Нині Україна перебуває в нестабільній політичній ситуації, 
що чітко відображається на соціально-економічних аспектах життєдіяльності країни та 
її регіонів. Слід зазначити, що ведення військових дій на Сході нашої держави призвело 
до погіршення соціальної ситуації в країні та довготривалої економічної кризи, яка, зі 
свого боку, позначилась на дисбалансі всіх соціально-економічних показників. Резуль-
татом дестабілізації є спад інвестиційної привабливості, зниження виробництва та рівня 
життя населення регіонів, значне зростання інфляції та безробіття. 

Важливо зазначити, що нині безробіття є актуальною проблемою для населення ре-
гіонів України. В умовах переходу нашої держави до ринкової економіки і поглиблення 
кризових процесів в усіх сферах господарювання, що спіткали Україну в останні роки, 
неабиякої актуальності набула проблема функціонування та розвитку бізнесу, в тому 
числі й соціального та, як наслідок, поширення безробіття. Слід зазначити, що безро-
біття є соціально-економічним явищем, за яким частина економічно активного населен-
ня не має можливості знайти гідну роботу і водночас поповнює резервний запас праці, 
стаючи абсолютно надлишковим щодо ефективності людського капіталу. 

Для дослідження проблеми безробіття насамперед варто зазначити причини цього 
негативного соціально-економічного явища. Однією з базових причин безробіття в регі-
онах України є спад внутрішнього виробництва і, як наслідок, зменшення кількості ро-
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бочих місць. Іншою, не менш важливою причиною, є той факт, що економіка нашої кра-
їни страждає від циклічного спаду. Більше того, різкий перехід до автоматизації техно-
логічних процесів виробництва спричиняє зростання безробіття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження теоретичних ос-
нов та соціально-економічних наслідків безробіття присвячено праці багатьох учених: 
Ж. Дерій [5], М. Нечипоренко [8], П. Нікіфоров [9], О. Севрук, Т. Севрук [12], С. Слю-
сар [13] та інші. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значний 
науковий доробок вітчизняних та закордонних науковців щодо причин та наслідків без-
робіття, ця соціально-економічна проблема все ще потребує більш ґрунтовного дослі-
дження та виявлення напрямів подолання безробіття в регіонах України. 

Мета статті. Головною метою цієї публікації є дослідження соціально-економічних 
наслідків безробіття регіонах України та напрямів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку науки існує певна кіль-
кість наукових праць, предметом дослідження яких є причини, умови та фактори безро-
біття як соціально-економічного явища. Учені різних галузей науки досліджували різ-
номанітні аспекти соціально-економічного феномену безробіття, що дає змогу 
комплексно розглянути наявні проблеми досліджуваного об’єкта.  

Як стверджує Державна служба зайнятості України, безробіття – це явище соціаль-
но-економічне, внаслідок якого частина населення, яке вважається працездатним (еко-
номічно активне населення) не має змоги знайти гідну роботу і відповідно до цієї об-
ставини поповнює резервний запас праці, що є порівняно надлишковим щодо 
ефективності саме людського капіталу [3]. 

Більше того, деякі науковці зазначають, що безробіття є одним з основних соціаль-
них ризиків щодо підтримки людей у сучасному суспільстві [7]. На наше переконання, 
найважливішим показником стану ринку праці та економіки загалом є саме рівень без-
робіття. Він відображає рівень використання головної продуктивної сили суспільства – 
людського потенціалу та можливості його капіталізації. 

Згідно з методологією Міжнародної організації праці (МОП), безробітними є особи 
(зареєстровані, а також офіційно незареєстровані в Державній службі зайнятості Украї-
ни), які відповідають усім трьом базовим критеріям:  

1) не мають на цей час офіційної роботи;  
2) наполегливо шукали роботу або намагалися започаткувати власну діяльність;  
3) протягом двох тижнів мали можливість приступити до виконання певної роботи, 

включаючи роботу на дому з оплатою або підтримкою доходу [10]. 
Важливо зауважити, що безробіття – це макроекономічна проблема, що зумовлена 

певними факторами, зокрема зміни в економіці, уповільнення економічного зростання, 
співвідношення цін на базові фактори виробництва, недостатня сукупність попиту, ін-
фляція, що сприяє зменшення капітальних вкладень, зменшення реальних доходів, кот-
ра збільшує кількість пропозиції на робочу силу зі зменшенням її попиту, співвідно-
шення цін на базові фактори виробництва, що додають переваг практичним 
технологіям, сезонні обсяги виробництва, які забезпечують попит із питань праці, нау-
ково-технічного прогресу, що збільшує диспропорцію між попитом та пропозиція робо-
чої сили, недосконале законодавство про працю, низький рівень професійного навчання 
та перепідготовки, неадекватний рівень програми зайнятості та демографічні процеси, 
що мають місце в Україні [1]. 

З огляду на це, до базових факторів, що спричиняють безробіття, належать: 
 відсутність сукупного платоспроможного попиту; 
 низька мобільність наявної робочої сили; 
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 наявні структурні зміни в економіці; 
 існуюча дискримінація на ринку праці, зокрема жінок, молоді, а також національ-

них меншин; 
 демографічні зміни чисельності та складу наявної робочої сили; 
 зниження сезонних обсягів рівня виробництва окремих галузей економіки [7]. 
Невтішна ситуація на ринку праці України зумовлена змінами в економічній та полі-

тичній ситуації в нашій країні. Так, у 2019 році найбільша чисельність безробітного на-
селення спостерігалась у Дніпропетровському (118,7 тис. осіб), Донецькому (117,5 тис. 
осіб) та Запорізькому (77,5 тис. осіб) регіонах України (рис. 1).  

 
Рис. 1. Чисельність безробітного населення в регіонах України у 2019 році, тис. осіб 

Джерело: розроблено авторами на підставі даних Державної служби статистики України [3]. 

Слід зазначити, що співвідношення найбільшої чисельність безробітного населення 
у Дніпропетровському регіоні (118,7 тис. осіб) та найменшого в Чернівецькому регіоні 
(29,3 тис. осіб) становить 4 рази. Це є негативним явищем, оскільки не створює рівних 
можливостей для розвитку людського потенціалу населення регіонів України та його 
ринкової капіталізації [11, с. 132]. 

Як зазначає А. Калін, активне регулювання зайнятості має базуватися передусім на 
державних заходах, спрямованих на профілактику безробіття. Більше того, ефективний 
вплив на рівень зайнятість має здійснюватися шляхом збалансування попиту та пропо-
зиції на ринку праці. Така соціальна політика пов’язана з державним регулювання ситу-
ації саме на українському ринку праці, а також викликає зростання продуктивність зай-
нятості та її вільний вибір. 

З метою визначення ставлення молоді м. Чернігова до проблеми безробіття, розу-
міння цього соціально-економічного явища та його наслідків нами було проведене дос-
лідження. У дослідженні взяли участь здобувачі вищої освіти Національного універси-
тету «Чернігівська політехніка». Вибіркова сукупність становила 38 осіб. В опитуванні 
був дотриманий гендерний баланс (50 % дівчат та 50 % хлопців). В опитуванні взяли 
участь здобувачі вищої освіти різних вікових груп (від 16 до 40). 



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 2(26), 2021 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

21 

Основним методичним інструментом дослідження ставлення молоді до проблеми 
безробіття виступила розроблена нами анкета, котра містила 17 питань. 

Результати анкетування засвідчили, що більшість респондентів (59,9 %) вважає без-
робіття соціально-економічним явищем, відповідно до якого частина працездатного на-
селення не має можливості знайти роботу. До безробітних більшість опитаних (53,5 %) 
відносять осіб, що не мають на цей час офіційної роботи, активно займаються її пошу-
ками і готові нині почати працювати. 

До причин безробіття в умовах сьогодення більшість респондентів (50,2 %, або 
19 осіб) відносить пандемію COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження. На 
другому місці серед причин безробіття – спад виробництва на підприємствах, про що 
зазначили 19,8 % опитаних. Пошук нових робочих місць з метою отримання більшої 
заробітної плати як причину безробіття вважають 10,2 % респондентів (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Причини безробіття в умовах сьогодення  

на думку респондентів, % респондентів 
Джерело: розроблено авторами. 

Важливо зауважити, що безробіття призводить до певних негативних соціально-
економічних наслідків та підвищує рівень соціальної напруги серед населення. На дум-
ку респондентів, найпоширенішим негативним наслідком безробіття в Україні є зрос-
тання злочинності (рис. 3). Більше того, безробіття впливає на зниження рівня життя 
населення та професійної кваліфікації, про що зазначили 18,8 та 18,5 % респондентів 
відповідно. Не менше важливим наслідком безробіття є трудова міграція населення, а 
особливо найбільш кваліфікованих фахівців, найкращої робочої сили, яка досягла нині 
в Україні великих розмірів та становить значну загрозу для сучасного і майбутнього 
українського суспільства, оскільки це не тільки знижує людський потенціал населення 
регіонів, а й негативно впливає на конкурентоспроможність економіки країни загалом. 

Крім того, респонденти зазначили, що позитивних наслідків безробіття не так і ба-
гато, серед них є такі: збільшення особистого вільного часу та створення конкуренції 
між працівниками. 
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Рис. 3. Негативні соціально-економічні наслідки безробіття  

на думку респондентів, % опитаних 
Джерело: розроблено авторами. 

Респонденти вважають, що головними шляхами вирішення проблеми безробіття є 
легалізація тіньової зайнятості (36,3 %, або 14 респондентів) та популяризація і держа-
вна підтримка самозайнятості (30,2 %, або 11 респондентів). 

Не менш важливим напрямом подолання безробіття, на думку опитаних, є розвиток 
дуальної освіти (15,3 %), що сприятиме формуванню висококваліфікованої та конку-
рентоспроможної робочої сили в регіонах України. 

Крім того, 7,7 % опитаних переконані, що важливим напрямом подолання безробіт-
тя в Україні має бути інтеграція осіб з особливими потребами до ринку праці, оскільки 
ця категорія населення має значний потенціал. Проте через брак можливостей не має 
змоги використати цей потенціал у трудовій сфері.  

 
Рис 4. Напрями подолання безробіття на думку респондентів, % опитаних 

Джерело: розроблено авторами. 

Одним із дієвих прикладів інтеграції осіб з особливими потребами до ринку праці є 
розвиток соціального підприємництва, яке не тільки має на меті отримання максималь-
ного прибутку, а й вирішення соціально значущих проблем громади, у тому числі й со-
ціальне виключення осіб з особливими потребами. 
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Висновки і пропозиції. Отже, за результатами проведеного дослідження, можна 
зробити такі висновки. По-перше, безробіття – це явище не тільки економічне, а й соці-
альне. Воно безпосередньо пов’язане з діючою політикою держави, а в умовах глобалі-
зації – з політикою міжнародних організацій. По-друге, значний негативний вплив на 
поширення безробіття в регіонах України мала пандемія COVID-19. По-третє, безробіт-
тя має суттєві соціально-економічні наслідки, серед яких варто виділити: зростання 
злочинності; зниження рівня життя населення регіонів; зниження професійної кваліфі-
кації працівників; трудова міграція населення; збільшення числа самогубств та поши-
рення психічних захворювань серед безробітних. По-четверте, ключовими напрямами 
подолання безробіття в регіонах України має бути: легалізація тіньової зайнятості; по-
пуляризація та державна підтримка самозайнятості; розвиток дуальної освіти; знижен-
ня податків для підприємств та інтеграція осіб з особливими потребами до ринку праці. 
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