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Анотація. В статті розглянуто сутність молодіжного безробіття. 

Визначено, що проблема молодіжного безробіття в Україні є однією з 

ключових на сучасному формуванні ринку праці. Виділено екзогенні та 

ендогенні причини молодіжного безробіття в Україні. На підставі 

дослідженого наведено шляхи подолання безробіття молоді, із яких, перш за 

все, є створення сприятливого інвестиційного клімату у державі. 
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Abstract. In the article the essence of youth unemployment. Determined that the 

problem of youth unemployment in Ukraine is one of the key to the modern labor 

market formation. Selected exogenous and endogenous causes of youth 

unemployment in Ukraine. The studied cited ways of overcoming youth 

unemployment, which, primarily, is to create a favorable investment climate in the 

state.  
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Постановка проблеми. Проблема молодіжного безробіття в Україні є 

однією з ключових на сучасному формуванні ринку праці. Головною причиною 

цього є недостатня пропозиція для молоді робочих місць, пристойної заробітної 

плати. Молоді спеціалісти досить часто працюють не за фахом, прагнуть 

виїхати за кордон, а міграційні процеси мають глибокі наслідки. Отже, 

проблема молодіжного безробіття є досить актуальною і потребує детального 

вивчення та розробки заходів щодо її подолання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем 

безробіття та працевлаштування молоді займались такі науковці як               Д. 

Богиня, В. Князева, О. Грішнова, О. Баник, Е. Лібанова, Е. Лебединська, О. 

Яременко та інші. Але зростання молодіжного безробіття зумовлює 

необхідність постійного аналізу причин даного явища та шляхів боротьби з 

ним.  

Постановка завдання. Метою статті є розкриття сутності молодіжного 

безробіття, виявлення причин та наслідків цього явища, а також розробка 

заходів щодо його подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема безробіття молоді є 

першочерговою серед економічних та соціальних проблем ХХI століття. Праця 

є одним із основних джерел багатства, фактором зростання виробництва. Тому 

суспільство на всіх етапах розвитку цікавило питання про ефективність 

використання робочої сили, оскільки доведено, що зростання безробіття на 1 % 

скорочує ВНП на 2 – 3 %. На жаль, дане явище не оминуло Україну. Як 

правило, розв'язання саме цієї проблеми знаходиться на першому місці в усіх 

цивілізованих країнах, особливо, коли стоїть завдання досягти стійкого, 

довготривалого піднесення в усіх сферах суспільного життя [1].  

Безробіття - соціально-економічне явище, за якого частина осіб не має 

змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати 

(винагороди) як джерела існування [2]. Воно є наслідком перевищення 

пропозиції робочої сили відносно попиту на неї на ринку праці. Іншими 

словами, безробіття – це стан незайнятості частини економічно активного 



населення.  

Відповідно до закону України «Про зайнятість населення» безробітними 

вважаються особи віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не 

мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела 

існування, готові та здатні приступити до роботи [2].   

Згідно з українським законодавством, молоддю визнаються громадяни 

України віком від 14 до 35 років [3]. 

Молодіжне безробіття складніше та небезпечніше за доросле своїми 

наслідками. Молодь – дуже вразлива суспільна категорія. Не сформовані 

психічно, морально та соціально, молоді люди гірше пристосовуються до змін 

економіки, за відсутності можливості гідно забезпечити життя, здатні вдаватися 

до злочинної діяльності або соціальних вибухів, наприклад, революцій чи 

повстань. Безробіття призводить до економічної та соціальної ізоляції, що 

поглиблює зневіру у суспільстві та справедливості. Така втрата віри у життя 

згубна для нашої держави.   

Необхідно виділити екзогенні та ендогенні причини молодіжного 

безробіття в Україні [5].  

До екзогенних причин можна віднести наступні: 

- світова фінансово-економічна криза, яка справила негативний вплив на 

ринок праці України,  наслідком якої стало збільшення кількості безробітних 

серед молоді; 

- трудова міграція. 

 До ендогенних причин відносяться: 

- недосконалість та невідповідність норм закону з проблем молодіжної 

зайнятості  сучасним економічним,  політичним і соціальним реаліям сприяє 

безробіттю молоді; 

-  диспропорція між  попитом  та  пропозицією фахівців на ринку праці; 

- розрив між вимогами роботодавців і рівнем підготовки молодих 

випускників вищих навчальних закладів; 

- недосконалість територіальної структури розвитку економіки України. 



Участь держави на законодавчому рівні щодо працевлаштування молоді 

поступово зростає. Цьому свідчать внесені зміни до  Закону України «Про 

зайнятість населення» та Закону України «Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні» [2, 3]. 

Але для подолання молодіжного безробіття, на нашу думку, необхідно 

перш за все створити сприятливий інвестиційний клімат у державі, адже 

залучення інвестицій дасть змогу не лише створювати додаткові робочі місця 

на існуючих підприємствах, а й розвивати підприємництво та фермерство як 

головний із шляхів розв’язання існуючої проблеми й підвищити дієвість 

молодіжних центрів зайнятості. На наш погляд, саме незначне фінансування й 

відсутність потрібних спеціалістів призводять до низької функціональності 

даних центрів. 

Також ми згодні з Н.Н. Яценко та Я.Ю. Яковенко, що основними шляхами 

подолання безробіття молоді в Україні є наступні: реалізація державної та 

регіональної програм зайнятості; встановлення рівноваги між гнучкістю ринку 

праці і захищеності працівників; створення економічних умов, які б 

заохочували роботодавців брати на роботу молодих і недосвідчених 

працівників шляхом заохочення у вигляді дотацій, податкових пільг, особливо 

тим підприємствам, що забезпечують перше робоче місце та запровадження 

практики бронювання робочих місць для майбутніх випускників; сприяння 

створенню умов молодіжного підприємництва; збільшення обсягів 

перепідготовки фахівців [5].  

Висновки з даного дослідження. Проблема безробіття молоді потребує 

невідкладного розв’язання, оскільки зростання безробіття призводить до 

зниження рівня життя, зростання тіньової зайнятості, погіршення 

криміногенної ситуації, поширення пасивної моделі поведінки (утриманство), 

сприяння зовнішнім трудовим міграціям, втрати мотивації до праці, зміни 

структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості  

[4]. 

Залучення молоді до розвитку економіки та інших галузей суспільного 



виробництва – це шлях до забезпечення гідного існування не лише окремої 

людини, а й цілої держави. Для України це є важливим стратегічним 

параметром, оскільки він може забезпечити економічне зростання держави. 

Саме молодь визначає майбутнє суспільства, напрямок та інтенсивність 

розвитку країни, тож не можна й надалі залишати цю категорію населення в 

умовах обмежених можливостей самореалізації. 
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