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МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ: ПРИЧИНИ, СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Лаврій С.П., Конотопська спеціалізована школа №3 Конотопської 

міської ради Сумської області, 10 клас 

 

Для того, щоб вивести Україну на шлях стабільного економічного 

зростання в кризовий період необхідно вирішити багато проблем. 

Однією із них є молодіжне безробіття. 

Загострення безробіття серед молоді має багато негативних 

соціально-економічних наслідків. З однієї сторони, молодь є 

мобільною, позитивно сприймає зміни та є відкритою до нового, 

проте з іншого боку відсутність досвіду заважає бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. Це спричинює тому, що 

великий відсоток випускників серед молоді працюють не за фахом чи 

навіть шукають роботу закордоном, що є негативною тенденцією для 

країни. 

До причин безробіття серед молоді можна віднести наступні: 

потреби роботодавців не завжди співпадають з знаннями, що 

отримують майбутні випускники у навчальних закладах, відсутність 

тристоронньої співпраці між державою, бізнесом та навчальними 

закладами, невідповідність попиту та пропозиції на робочу силу на 

ринку праці, тощо. 

Щодо наслідків такого явища,  то їх умовно можна розділити на 

дві групи: соціальні та економічні. 

Соціальними можна назвати наступні: «відтік умів», погіршення 

криміногенної ситуації, підвищення кількості психічних захворювань 

серед молоді, невизначеність молоді та формування так званого 

явища «втраченого покоління», недоцільне використання трудового 

потенціалу; «відтік умів» та ін. 

Щодо економічних наслідків молодіжного безробіття, то до них 

слід включити: нераціональне використання бюджетних коштів (через 

навчання непотрібних спеціалістів, витрати на допомогу по 

безробіттю, тощо), зниження рівня ВВП та рівня життя населення 

та ін.  



VIII студентська конференція 

«Перший крок у науку», 11 грудня 2016 р., Суми, Україна 

 

 164 Секція «Суспільство. Економіка. Управління» 

За статистичними даними, молодіжне безробіття в Україні складає 

близько 20%, що можна охарактеризувати як високе. Саме тому 

необхідно запроваджувати наступні заходи для подолання даної 

проблеми: 

1. Створити на базі державної служби зайнятості інформаційно-

координаційний центр, що буде надавати інформацію для освітньо-

трудового кластеру з мінімальними затратами часу та вільним 

доступом; 

2. Запровадження системи професійної орієнтації дитини 

відповідно до її здібностей та вподобань, що б поступово адаптувало 

індивіда до умов ринку праці; 

3. Сприяти впливу роботодавців на навчальний процес 

навчальних закладів, та сформувати налагодження їх роботи зі 

студентами; 

4. Підтримувати ініціативу молоді щодо реалізації власних 

проектів (наприклад, через механізм старт-апів) та створення власного 

бізнесу; 

5. Впровадити систему планування щодо ефективного розподілу 

попиту і пропозиції на робочу силу; 

6. Заохочувати фріланс, як один із способів подолання 

молодіжного безробіття. 

Фрілансер – людина, яка наймається для виконання окремих видів 

робіт, а не на довгостроковій основі (позаштатний працівник). На разі 

фрілансери часто працюють неофіційно. Але після легалізації 

фрілансу і у самих фрілансерів виникне бажання працювати офіційно, 

показувати свої доходи. Це питання важливе в розрізі багатьох 

аспектів: наприклад, підтвердження платоспроможності при 

отриманні віз, можливість залучати кредитні кошти, виступати 

поручителями тощо.  

 Отже, сьогодні в країні є низка проблем, що стосуються 

молодіжного безробіття та потребують негайного вирішення. 

Сподіваємось, що дане дослідження допоможе відзнайти нові методи 

зменшення рівня молодіжного безробіття. 

 

Керівник: Олех А.П., учитель-методист, Заслужений учитель України, 

Мінченко М.Г., доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ННІ БТ «УАБС» СумДУ 


