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Тема: Безробіття, його економічні та соціальні наслідки. Економічні функції держави 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з поняттям «безробіття», його сутністю та 

причинами; вивчити наслідки для держави та суспільства від безробіття; опрацювати 

економічні функції, які виконує держава. 

 

Безробіття є однією з найважливіших та найскладніших проблем ринкової економіки. 

Безробіття означає, що певна кількість бажаючих і здатних працювати людей з незалежних від 

них причин не може отримати роботу. Спади ділової активності викликають зростання рівня 

безробіття і відповідне загострення соціально-економічних проблем суспільства. 

У сучасній економічній теорії прийнято розрізняти три основних типи безробіття: фрикційне, 

структурне та циклічне. Відразу ж слід відзначити, що не всі з них розглядаються як негативні 

явища. Наявність певної кількості безробітних в умовах ринкової економічної  системи вважається 

нормальним станом справ. 

Так, цілком природним вважається наявність в економіці фрикційного безробіття. 

 наявність певної кількості людей, що тимчасово (як 

правило, на невеликий проміжок часу) опиняються без роботи, шукаючи чи очікуючи її. 

Причини короткострокового тимчасового безробіття можуть бути різними — пошук першого 

місця роботи випускниками середніх шкіл, очікування роботи сезонними робітниками (у 

пору міжсезоння), звільнення з роботи у зв’язку з переїздом в іншу місцевість, втрата місця через 

реорганізацію чи банкрутство фірми та пошук роботи за своїм фахом, тощо. Об’єднуючою 

ознакою фрикційно безробітних є те, що всі ці люди не відчувають особливих проблем з 

працевлаштуванням. У даному разі йдеться про те, що певній кількості безробітних відповідає 

певна кількість вільних робочих місць, і термін перебування «між роботами» визначається не 

неможливістю працевлаштування взагалі, а скоріше намаганням отримати роботу, що здається 

більш бажаною і привабливою. Тобто фрикційне безробіття пов’язане з певною 

невідповідністю структури робочих місць кваліфікації та бажанням найманих робітників. 

Даний тип безробіття вважається неминучим, але якоюсь мірою, навіть, позитивним явищем. 

Перехід на нову роботу, яка більше влаштовує людину ніж попередня, як правило, означає 

повнішу реалізацію її здібностей, а, відповідно, й зростаючу віддачу від її трудових зусиль. При 

цьому окремі особи виграють через підвищення своїх заробітків, а суспільство в цілому — 

через зростаючу продуктивність праці сукупної робочої сили. 

 
Іншим типом безробіття є структурне. чимось схоже на фрикційне, 

бо тут теж йдеться про невідповідність структури робочих місць фаху робітників. Проте є і 

істотна різниця — структурне безробіття виникає внаслідок зникнення потреби у фахівцях 

певного профілю. Воно пов’язане зі змінами, що відбуваються у самій структурі суспільного 

виробництва в цілому. Одні галузі розширюються, а інші скорочуються в ході модернізації 

суспільного господарства на основі появи нових технологій та запровадження у промисловості 

досягнень науково-технічного прогресу. Отже, без роботи опиняються представники 



традиційних спеціальностей, в той час, як додаткові робочі 

місця з’являються у нових сферах діяльності. Це означає, 

що «структурному» безробітному значно важче 

отримати нову роботу ніж «фрикційному». 

Структурно безробітні можуть працевлаштуватись 

тільки за умови перекваліфікації чи зміни фаху, що 

потребує від них значно більших зусиль і часу 

порівняно з фрикційним безробіттям. Через це структурне 

безробіття розглядається як більш важка, але така ж 

неминуча для суспільного виробництва форма 

безробіття, як і фрикційне.  

Нарешті, – це безробіття, пов’язане з уже розглянутим нами раніше 

економічним циклом. Його причиною є періодичні спади ділової активності, що спричиняють 

скорочення попиту на робочу силу взагалі, внаслідок падіння загального обсягу виробництва. 

Цей тип безробіття вважається найважчим, бо люди, що втратили роботу під час економічної 

кризи, практично не мають шансів отримати іншу, доки економіка не вийде зі стану депресії. 

Скорочення робочих місць у країні в цілому означає, що ті, хто залишився без роботи, в кращому 

разі, змушені деякий час 

існувати за рахунок 

допомоги по безробіттю 

(яка не завжди є 

достатньою для 

задоволення усіх 

нагальних потреб людини). 

Боротьба з циклічним 

безробіттям — це, по суті, 

боротьба з економічними 

кризами. Проте, якщо вже 

країна опинилась у 

кризовому стані, уряд може 

подбати про безробітних 

не лише збільшуючи 

витрати на соціальну 

допомогу, а й штучно 

створюючи додаткові 

робочі місця (організація 

суспільних робіт та ін.). 

Отже, з усіх 

розглянутих типів безробіття, тільки циклічне безробіття виступає як безумовно не бажане і не 

обов’язкове, відповідно виникає питання про «нормальний» або «природний» рівень 

безробіття. Вважається, що природний рівень безробіття відповідає умовам «повної зайнятості» 

населення. Рівень безробіття за умов повної зайнятості дорівнює сумі рівнів фрикційного та 

структурного безробіття. Іншими словами, він існує в умовах, коли циклічне безробіття 

дорівнює нулю. У зв’язку з цим важливо відзначити, що реальний обсяг національного 

виробництва при природному рівні безробіття, називається виробничим потенціалом економіки. 

Інакше кажучи, виробничий потенціал економіки країни — це реальний обсяг сукупного 

виробництва в умовах повної зайнятості населення.  

Природний рівень безробіття не є чітко визначеною величиною. Він може змінюватись 

залежно від національних особливостей різних країн та цілей, що вирішуються ними на певних 

етапах економічного розвитку. Головною об’єднуючою ознакою стану природного безробіття для 

усіх країн є наявність рівноваги між кількістю шукаючих роботу та кількістю вільних робочих 

місць. В сучасних умовах в країнах з розвинутою економікою за нормальний вважається рівень 

безробіття у 4-6%. Розрахунок рівня безробіття у відсотках відбувається за такою формулою: 

 



РБ = (КБ / РС) х 100, 

де 

РБ – рівень безробіття; 

КБ – кількість безробітних; РС – робоча сила. 

Тобто рівень безробіття — це процент безробітної частини робочої сили. 

У зв’язку зі сказаним треба зробити деякі уточнення. По-перше, до складу робочої сили 

включаються тільки працюючі та безробітні. Отже, все інше населення країни не розглядається 

як робоча сила, що повинна бути задіяна у процесі суспільного виробництва. 

До робочої сили не відносять усіх тих, хто не може працювати через об’єктивні причини: за 

віком (діти та особи похилого віку), через каліцтво, внаслідок психічної хвороби та ін. Крім 

того, не розглядаються як робоча сила й ті, хто фізично цілком придатний до роботи, але не 

бажає працювати, бо є доходи від власності, зайнятим навчанням, доглядає маленьких дітей, 

перебувають на військовій службі тощо. Відповідно, до складу робочої сили включається, 

звичайно, близько половини від усього населення країни. 

По-друге, кількість безробітних в країні визначається на підставі офіційних даних про тих, 

хто шукає роботу. Тобто враховуються лише ті, хто має оформлений статус безробітного. 

Отримання такого статусу передбачає звернення тих, хто шукає роботу до офіційних служб 

зайнятості населення, виконання певних умов та правил, порушення яких позбавляє 

безробітного можливості й 

надалі таким вважатись. 

Тож офіційні дані про 

кількість безробітних не 

включають тих, хто 

самостійно шукає роботу. 

Але недоліки офіційного 

обліку безробітних цим не 

обмежуються. Крім тих, 

хто шукає роботу 

самостійно і через це 

виключається зі складу 

безробітних, є ще й такі, що 

працюють з незалежних від 

них причин неповний 

робочий день. Ці люди 

бажають мати більше 

роботи, щоб отримувати 

повну зарплату, але 

неповна зайнятість теж не 

розглядається офіційною 

статистикою як безробіття. Нарешті не рахуються як безробітні й ті, хто взагалі не працює і не 

отримує заробітної плати, перебуваючи у довготривалих вимушених «відпустках» через 

зупинки підприємств в умовах кризового стану економіки.Усе це дозволяє дійти висновку про 

наявність поруч з офіційно визнаним безробіттям так званого прихованого. Отже, реальний 

рівень безробіття треба було б розраховувати як суму офіційного та прихованого безробіття. Проте 

проблема полягає в тому, що приховане безробіття може бути оцінено тільки приблизно. 

Статистика не може вважати прихованими безробітними всіх, хто не зареєстрований на біржі 

праці і в той же час не має роботи. Ми вже казали про те, що не все працездатне населення 

включається до складу робочої сили. Отже,заміри рівня прихованого безробіття здійснюються за 

допомогою непрямих методів, що знижує достовірність отриманих результатів.  

Сутність держави розкривається її функціями, які реалізуються у взаємодії із суспільством. 

Слово «функція» походить від латинського «functio» і означає: виконання, обов'язок, коло 

діяльності. В умовах регульованої ринкової економіки держава виконує політичну, соціальну, 

міжнародну та економічну функції.  



Політична функція держави полягає в забезпеченні цілісності й збереженні суспільства, у 

створенні умов для спокійного та гармонійного його розвитку. 

Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій території країни прав і свобод 

кожної людини і громадянина, створення умов для відтворення й розвитку людини, 

стимулювання творчого зростання людини, утілення в життя принципів соціальної 

справедливості тощо. 

Міжнародна (зовнішня) функція держави полягає в підтримуванні свободи, суверенітету та 

історичного існування народів конкретної країни в рамках світового співтовариства. 

Економічна функція держави полягає у створенні передумов, необхідних для ефективної 

економічної діяльності суспільства. 

Усі функції держави тісно взаємопов'язані, однак її економічна функція є найважливішою, 

тому що вона забезпечує реалізацію інших суспільних функцій. 

 

Домашнє завдання: 

 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його, підготуватися до контрольної 

роботи та дати письмово відповіді на наступні  питання: 

1. Як на Вашу думку можна розв'язати проблему зі структурним безробіттям?   

2. До яких економічних та соціальних проблеми може привести перевищення нормального 

рівня безробіття? 

 

 

 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на 

електронну пошту gr.ev@ukr.net 

 

Успіхів! 
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