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ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

 
Відповідно до Конституції України, одними з 

найважливіших прав людини визначаються соціально-економічні 
права. Серед них центральне місце посідає право на працю та, як 
його об'єктивна передумова, право на працевлаштування. 

Насьогодні найбільш гострою серед соціально-економічних 
проблем в Україні є проблема безробіття. Безробіття у нашій 
країні набуло масового характеру і складає реальну загрозу для 
державного та суспільного благополуччя. 

Аналіз статистичних показників за останні місяці дозволяє 
констатувати зростання цього негативного явища. Державний 
комітет статистики зафіксував зростання кількості безробітних до 
1,9% у грудні. Це на 0,1% більше, аніж у листопаді минулого 
року. Станом на 1 січня рівень зареєстрованого безробіття в 
Україні зріс ще на 0,2 %. На 1 лютого він становив 3,2 % 
населення працездатного віку. Найвищий рівень безробіття за 
січень зафіксовано в Черкаській області (5,4 %), найнижчий – у 
Києві (0,7 %). Навантаження на 10 вільних робочих місць на 
Черкащині становила 584 особи – це  найвищий показник [3]. 

В умовах кризи кількість офіційно зареєстрованих 
безробітних невпинно зростає. Фахівці центрів зайнятості щодня 
реєструють до півтисячі людей, які втратили роботу. Офіційно 
справжню причину звільнення (скорочення штату чи тимчасове 
зупинення підприємств) колишні роботодавці вказують 
одиницям, в основному людей звільняють «за згодою сторін» та 
«за власним бажанням». Як наслідок, на допомогу у зв'язку зі 
втратою роботи вони можуть розраховувати не раніше, ніж через 
3 місяці після реєстрації у ДЦЗ України. Насьогодні практично 
половина з тих, хто звертається до служби зайнятості, – молоді 
люди віком до 35 років,  третина з них мають повну та базову 
вищу освіту, досвід роботи та достатні амбіції. 

Вирішити проблеми зайнятості та безробіття покликана 



активна та послідовна політика соціального захисту населення 
[2]. Основні напрями вирішення проблем безробіття мають 
включати цілу низку заходів, зокрема: приведення законодавства 
України у відповідність до міжнародних норм і принципів, 
запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку праці, 
реалізацію Державної та регіональних програм зайнятості, 
сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих 
підприємств, забезпечення збереження ефективно 
функціонуючих робочих місць та створення нових, створення 
сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та 
підприємницької діяльності безробітних, легалізацію тіньової 
зайнятості тощо. 

Таким чином, насьогодні одним із напрямків відновлення 
економічної динаміки в Україні визначається боротьба з 
безробіттям [1,31]. Ринок спроможний забезпечити зростання 
економічної ефективності, проте не здатний вирішити соціальні 
проблеми. Проблема безробіття є однією із ключових у ринковій 
економіці. 

 
Список використаних джерел 

1. Купець О.В. Безробіття в умовах реформування економіки // 
Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки. - 2009. - 
Т. 18. - С. 31-37. 

2. Бабчук К.Л., к.і.н., Чорна Н.М. Проблема безробіття в 
Україні: шляхи та перспективи її вирішення // Шоста 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 
Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову 
наукову думку http://intkonf.org 

3. http://www.24tv.com.ua/economics/2010-01-19/36612.htm 


