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ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

 
Проаналізовано поняття безробіття. З’ясовано, що найдоцільнішим є визначення безробіття як порушень рівноваги 

на ринку праці, які виникають у разі перевищення пропонування праці над попитом або за кількісно-якісного незбігу 

структури робочих місць і робочої сили, призводять до появи надміру робочої сили, тимчасово або тривало незадіяної 

у процесі суспільно корисної праці. Дано визначення безробітних за методологією МОП та за українським 

національним законодавством. Розкрито статистично-облікове, соціально-економічне значення безробіття та його 

роль як об’єкта соціально-економічної політики держави. Проведено динамічний аналіз показників безробіття в 

Україні за 2012-2017 роки, в результаті якого було відмічено зростання рівня безробіття починаючи з 2014 року і його 

стабілізацію у 2016-2017 роках на високому рівні. За даними офіційної статистики прораховано рівні зайнятості та 

безробіття за IV квартал 2017 року, що підтвердило тенденцію до зниження зайнятості економічно активного 

населення. Проаналізовано статеву структуру зайнятих та безробітних в Україні за 2017 рік, в результаті чого 

з’ясовано переважання показників безробіття серед чоловіків над безробіттям серед жінок. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку України у зв’язку з інтенсивним 

впровадженням реформ значно загострились 

проблеми соціально-економічного розвитку 

нашої держави.  

Однією з основних проблем сучасного 

розвитку економіки країни є безробіття, яке 

становить реальну загрозу для державного та 

суспільного добробуту та набуло масового ха-

рактеру. Сьогодні спостерігається порушення 

рівноваги з боку попиту і пропозиції, поши-

рення соціальної нестабільності та бідності у 

суспільстві, нераціональне використання сус-

пільних ресурсів, зростання злочинності, збіль-

шення чисельності соціально незахищених вер-

ств населення та інших негативних соціально-

економічних чинників, які спричинені відсут-

ністю достатньої кількості робочих місць в 

Україні. Ще у 2012 році інтерв'юерна служба 

Центру Разумкова провела соціологічне дослід-

ження, згідно з яким подолання безробіття вий-

шло на перше місце серед найбільш актуальних 

для людей тем (це питання хвилювало понад 

59% опитаних) [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами безробіття та його впливу на 

економічні процеси займались такі зарубіжні та 

українські вчені як А. Філліпс, П. Самуельсон, 

Р. Солоу, А. Оукен, Л. Гальків, І. Моцін, М. 

Папієв, О. Піжук, Я. Міклош, В.Фелоренко, А. 

Калина, Г. Завіновська, А. Колот, О. Грішнова, 

О. Герасименко та інші. Однак в останні роки 

авторами практично не аналізуються поточні 

рівні, динаміка та структура безробіття. 

Мета статті. Метою даного дослідження є 

аналіз поняття й дослідження динаміки та 

статевої структури безробіття в Україні. 

Основні результати дослідження. 

Проаналізуємо насамперед підходи до 

визначення поняття «безробіття». 

За твердженням Калини А.В. та Завіновської 

Г.Т., безробіття – це «економічна категорія, що 

відбиває економічні відносини щодо вимуше-

ної незайнятості працездатного населення» [2, 

с.68; 3, с.39]. Таке визначення є дещо спроще-

ною характеристикою зазначеного економіч-

ного явища, однак надає загальне уявлення про 

нього. 

На думку колективу авторів [4], безробіття 

— це «порушення рівноваги на ринку праці, які 

виникають у разі перевищення пропонування 

праці над попитом або за кількісно-якісного 

незбігу структури робочих місць і робочої сили, 

призводять до появи надміру робочої сили, 

тимчасово або тривало незадіяної у процесі 

суспільно корисної праці» [4, с. 231]. Ми 

погоджуємося з цим визначенням, що охоплює 

не лише сутність, а й причини безробіття. 

Слід зауважити, що стан нерівноваги на 

ринку праці можна вважати, скоріше, типовим, 
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ніж винятковим, оскільки рух робочої сили в 

умовах ринку здійснюється через постійні 

переходи від зайнятості до незайнятості, і 

навпаки. Такі переходи супроводжуються 

вимушеною або добровільною перервою у 

трудовій діяльності частини працездатного 

населення. Безробіття, хоч виникає періодично 

і має часові й просторові межі, є стійкою 

ознакою функціонування ринків праці.   

В економічній науці безробіття аналізується 

як статистично-облікова, соціально-економічна 

категорія та об’єкт соціально-економічної 

політики держави. 

Як статистично-облікова категорія 

безробіття розглядається кількісно та якісно. 

Безробітними (за методологією МОП) 

вважаються особи у віці 15-70 років 

(зареєстровані та незареєстровані в державній 

службі зайнятості), які одночасно 

задовольняють три умови:  

 вони не мали роботи (прибуткового 

заняття) протягом обстежуваного тижня;  

 протягом останніх чотирьох тижнів 

активно шукали роботу або намагались 

організувати власну справу;  

 протягом найближчих двох тижнів були 

готові приступити до роботи, тобто почати 

працювати за наймом або на власному 

підприємстві з метою одержання доходу.  

До категорії безробітних також належать 

особи, які: приступають до роботи протягом 

найближчих двох тижнів; знайшли роботу та 

чекають відповіді; зареєстровані в державній 

службі зайнятості як такі, що шукають роботу; 

навчаються за направленням служби зайнятості.  

Згідно із Законом України «Про зайнятість 

населення» безробітними вважаються 

працездатні громадяни працездатного віку, які 

не мають заробітку або інших передбачених 

чинним законодавством доходів, зареєстровані 

в державній службі зайнятості як такі, що 

шукають роботу, готові та здатні приступити до 

підходящої роботи.  

Як соціально-економічна категорія безро-

біття розкриває притаманне ринковій економіці 

явище вимушеної або добровільної незайня-

тості частини економічно активного населення, 

обумовлене кількісно-якісною невідповідністю 

попиту та пропозиції на ринку праці.  

Як об’єкт соціально-економічної політики 

держави безробіття розглядається як явище, на 

подолання причин та наслідків якого 

спрямована діяльність держави. 

Будучи закономірним явищем ринку, 

безробіття як резервування праці є необхідним 

інструментом ринкового механізму. Вплива-

ючи на зайняту частину робочої сили, воно 

сприяє підвищенню почуття відповідальності, 

дисциплінованості, дбайливого ставлення до 

свого робочого місця. Безробіття створює 

конкуренцію серед працівників, які шукають 

роботу та вже мають робоче місце, спонукаючи 

їх підвищувати якість своєї робочої сили та 

конкурентоспроможність на ринку праці. Під-

приємці, у свою чергу, можуть ефективніше 

здійснювати вибір працівників з резерву робо-

чої сили відповідно до потреб виробництва. 

Безробіття сприяє структурним зрушенням в 

економіці у зв’язку зі звільненням і пере-

дислокацією частини зайнятого населення. Це 

— своєрідна форма пошуку на ринку праці, яка 

сприяє зростанню продуктивності праці через 

забезпечення більш повної відповідності між 

якісними характеристиками окремих працівни-

ків, їх побажаннями та вимогами роботодавців. 

Крім того, у деяких країнах, де роботодавцям 

дозволено тимчасово звільняти працівників, а 

потім відзивати їх знов на роботу, короткі 

періоди безробіття надають роботодавцям 

можливість пережити тимчасовий спад ділової 

активності. 

Безробіття оцінюють за допомогою абсо-

лютних та відносних показників. Абсолютні 

показники охоплюють загальну чисельність 

безробітних, середню тривалість безробіття, 

обсяг та розмах безробіття, індекс важкості 

безробіття. До відносних належать рівень без-

робіття, коефіцієнт навантаження на вакансію, 

частки безробітних, охоплених різними послу-

гами служби зайнятості (навчання та переквалі-

фікація, громадські роботи, працевлаштування, 

матеріальна допомога з безробіття, початок 

власної справи тощо).  

Важливим показником є структура 

безробіття, яку аналізують за професійно-

кваліфікаційними, регіональними, галузевими, 

демографічними та іншими ознаками. 

Проведемо динамічний аналіз показників 

безробіття в Україні за 2012-2017 роки за 

даними офіційної статистики [5]. Динаміка 

відносного показника безробіття відображена 

на рис. 1. 
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Як бачимо з рис. 1, рівень безробіття 

населення України почав зростати у 2014 році, 

останні роки фіксувався на стабільно високих 

рівнях близько 9-10% з тенденцією на 

збільшення. Динаміка цього показника показує 

необхідність звернення уваги державних 

органів та науковців на проблеми боротьби з 

безробіттям та створення нових робочих місць. 

 
Рис. 1 – Рівень безробіття населення віком 15–70 років у 2012–2017 рр. 

 

За результатами вибіркового обстеження на-

селення (домогосподарств) з питань економіч-

ної активності кількість зайнятого населення 

віком 15–70 років у ІV кварталі 2017 р. стано-

вила 16,0 млн. осіб, а кількість безробітних 

відповідного віку – 1,8 млн. осіб [5].   

Рівень зайнятості населення становив 55,4%, 

що на 0,3 в.п. менше порівняно з відповідним 

періодом 2016 року. Рівень безробіття серед 

економічно активного населення у IV кварталі 

2017 р. становив 9,9%.  

Проаналізуємо також показники економічно 

активного, зайнятого, безробітного населення 

та рівня безробіття (за методологією МОП), як 

у цілому, так і за статевою структурою.  Даний 

аналіз за даними 2017 року наведено у табл. 1. 

Таблиця 1  

Економічна активність та безробіття населення за статтю у 2017 році 

Показники Усе населення Жінки Чоловіки 

Економічно активне населення 

у віці 15–70 років, тис. осіб 17854,4 8423,8 9430,6 

Зайняте населення 

у віці 15–70 років, тис. осіб 16156,4 7771,2 8385,2 

Безробітне населення 

(за методологією МОП) 

у віці 15–70 років, тис. осіб 1698,0 652,6 1045,4 

Рівень безробіття (за методологією 

МОП), у % до економічно активного 

населення відповідної вікової групи    

у віці 15–70 років 9,5 7,7 11,1 

працездатного віку 9,9 8,1 11,5 

 

За даними таблиці 1 видно, що станом на 

2017 рік в структурі економічно активного 

населення переважають чоловіки, але і рівень 

безробіття значно переважає у чоловічого 

населення порівняно з жіночим, особливо це 

стосується чоловіків працездатного віку. 

Висновки та пропозиції. З даного 

дослідження можемо зробити висновок про 

необхідність проведення заходів з підвищення 

зайнятості населення серед осіб працездатного 

віку, особливо чоловічого населення, боротьба 

з явищем безробіття має стати для держави 

пріоритетним завданням. Розробка та аналіз 

заходів по боротьбі з безробіттям є окремою 

темою подальших досліджень.  
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Шелудченко Н.В.  

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ 

Проанализировано понятие безработицы. Определено, что самым целесообразным является определение 

безработицы как нарушений равновесия на рынке труда, которые возникают в случае превышения 

предложения труда над спросом или при колличественно-качественном несовпадении структуры рабочих 

мест и рабочей силы, приводят к появлению излишков рабочей силы, временно или длительно 

незадействованной в процессе общественно полезного труда. Дано определение безработных по методологии 

МОТ и по украинскому национальному законодательству. Раскрыто статистически-учетное, социально-

экономическое значение безработицы и его роль как объекта социально-экономической политики государства. 

Проведен динамический анализ показателей безработицы в Украине за 2012-2017 года, в результате которого 

был отмечен рост уровня безработицы, начиная с 2014 года и его стабилизацию в 2016-2017 годах на высоком 

уровне. По данным официальной статистики просчитаны уровни занятости и безработицы за IV квартал 

2017 года, что подтвердило тенденцию к снижению занятости экономически активного населения. 

Проанализирована половая структура занятых и безработных в Украине за 2017 год, в результате чего 

вычислено преобладание показателей безработицы среди мужчин над безработицей среди женщин. 

Ключевые слова: социальная нестабильность, занятость, экономически активное население, половая 

структура показателей занятости. 

 

Sheludchenko M.V. 

INVESTIGATION OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE 

The concept of unemployment is analyzed. It is determined that the most expedient is the definition of unemployment as 

unbalances of the labour market, which that arise up in case of exceeding supply of labour above demand, or in the 

quantitative and qualitative disparity of the structure of jobs and labour force, lead to appearance of surpluses of 

labour force, temporally or protractedly uninvolved in the process of socially useful work. The definition of the 

unemployed is given in accordance with the methodology of the ILO and Ukrainian national legislation. The statistical-

registration, socio-economic significance of unemployment and its role as an object of social and economic policy of 

the state are revealed. It is conducted the dynamic analysis of indexes of unemployment in Ukraine in 2012-2017 year 

that shows the height of unemployment rate since 2014 and his stabilizing in 2016-2017 at high level. According to 

official statistics, employment and unemployment rates for the fourth quarter of 2017 were calculated, which confirmed 

the trend towards a decrease in the employment of the economically active population. It was analyzed the sexual 

structure of employed and unemployed in Ukraine in 2017, which showed the predominance of unemployment rates 

among men over unemployment among women. 

Key words: social instability, employment, economically active population, sex structure of employment indicators. 

 

 

 

 

http://ipress.ua/news/lyshe_10_spivvitchyznykiv_hvylyuie_demokratiya_50__sturbovani_pytannyamy_vyzhyvannya__opytuvannya_5724.html
http://ipress.ua/news/lyshe_10_spivvitchyznykiv_hvylyuie_demokratiya_50__sturbovani_pytannyamy_vyzhyvannya__opytuvannya_5724.html
http://www.ukrstat.gov.ua/

