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ВПЛИВ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НА ВИНИКНЕННЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ В ДЕРЖАВІ

Від народження люди є законослухняними громадянами, але в міру дорослішання 
стикаються з невідповідністю між постійним зростанням власних потреб і можливостями їх 
задоволення, що передусім зумовлено низькими реальними доходами більшості населення. 
Зокрема, розмір соціальних виплат залежить від прожиткового мінімуму, параметри якого 
нині приблизно утричі нижчі порівняно з фактичною кількістю грошей, необхідних для 
більш-менш гідного життя. Не є гарантією убезпечення від бідності й працевлаштування, 
оскільки практично всі роботодавці (до того ж незалежно від форми власності підприємств, 
організацій, установ) не мають бажання, можливості та/чи необхідності платити гідну офі-
ційну заробітну плату. Лише частково покращує ситуацію одночасне обіймання декількох 
посад, але нині й цей варіант став доволі проблематичним.

В Державі панує таке явище як безробіття, що в свою чергу підвищує стан злочинно-
сті через бажання людей задовольнити власні потреби. Динаміку рівня безробіття в Україні 
представимо графічно (рис. 1).

Безробіття є макроекономічною проблемою, яку формують такі чинники: 
1) структурні зрушення в економіці, що призводять до масштабних змін у структурі й 

кількості попиту на робочу силу; 
2) зниження темпів економічного розвитку спричиняє зменшення кількості робочих 

місць, порушення збалансованості кількості працівників і кількості робочих місць; 

 Рис. 1. Динаміка рівня безробіття в Україні



Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 13.03.2020)

195

3) недостатній сукупний попит; 
4) інфляція викликає скорочення капітальних вкладень, зниження реальних доходів 

населення, що викликає збільшення пропозиції зі зменшенням попиту на робочу силу; 
5) співвідношення цін на фактори виробництва, яке веде до переважання працездат-

них технологій; 
6) сезонні коливання виробництва, що викликають зміни у попиті на робочу силу; 
7) науково-технічний прогрес, що збільшує диспропорції між попитом і пропозицією 

робочої сили [1].
Рівень безробіття – кількісний показник, який визначається як відношення кількості 

безробітних до загальної чисельності економічно активного працездатного населення краї-
ни (регіону, соціальної групи), та вимірюється у відсотках. 

Аналізуючи представлений графік ми можемо бачити, що відсоткове відношення рі-
вня безробіття уже на протязі декількох років не змінюється.

Виникнення безробіття тягне за собою такі наслідки: посилення соціальної напруги; зро-
стання кількості психічних захворювань; посилення соціальної диференціації; загострення кри-
міногенної ситуації; падіння трудової активності; скорочення податкових надходжень; змен-
шення ВНП; падіння життєвого рівня населення; зростання витрат на допомоги безробітнім. 

Потрібно відмітити загрозливу тенденцію того, що у зв’язку з погіршенням економі-
чної ситуації в країні з роботи звільняються в першу чергу жінки і ті працівники, у яких 
низький рівень кваліфікації та недостатній рівень практичної роботи. Саме вони в останню 
чергу і приймаються на роботу. Гостро стоїть питання про безробіття серед молоді: близько 
третини безробітних – це молоді люди у віці до 30 років. 

Зважаючи на вищевикладене можна зазначити, що пріоритетними напрямами діяль-
ності керівництва держави повинно бути розробка заходів щодо розвитку економіки, а отже 
і зменшенню безробіття.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СУЧАСНОГО РІВНЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Інформаційна безпека (IS) призначена для захисту конфіденційності, цілісності та 
доступності даних комп'ютерної системи від осіб із шкідливими 
намірами. Конфіденційність, цілісність та доступність іноді називають Тріадою безпеки 
інформації ЦРУ. Ця тріада перетворилася на те, що прийнято називати гексадом Паркера, 
що включає конфіденційність, володіння (або контроль), цілісність, справжність, доступ-
ність та корисність.

Інформаційна безпека обробляє управління ризиками. Все, що може бути ризиком 
або загрозою для тієї ж самої інформаційної безпеки. Слід зберігати конфіденційну інфор-
мацію - її не можна змінювати, змінювати чи передавати без дозволу. Наприклад, повідом-
лення може бути змінено під час передачі тим, хто перехоплює його до того, як воно дійде 
до призначеного одержувача. Хороші інструменти криптографії можуть допомогти 


