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Але, звертаючи увагу на розвиток ринкових відносин в Україні, вважаємо, 
що гарантії пільги і переваги, які надаються жінкам у трудових правовідносинах, 
потребують глибокого аналізу, а в деяких випадках і переосмислення. Метою 
спеціальних норм у межах трудового права є створення сприятливих умов для 
праці працюючих батьків. Водно час інтереси дитини в обов'язковому порядку 
мають братися до уваги при формулюванні норм про пільги і гарантії 
різностатевих працівників [4, с.90]. 
Отже, питання юридичних гарантій трудових прав є дуже актуальним серед 
науковців. В чинному Кодексу Законів про Працю  гарантії трудових прав 
системно не визначені, це дуже ускладнює їх реалізації в майбутньому. 
Проаналізувавши чинне законодавство можна дійти до такого висновку, що на 
законодавчому рівні питання юридичних гарантій трудових прав потребує 
удосконалення, оскільки саме юридичні гарантії слугують забезпеченні прав та 
законних інтересів людини та громадянина в трудових правовідносинах. Не 
дивлячись на наявність низки гарантій щодо працевлаштування молоді з 
інвалідністю, реального механізму їх реалізації так і не розроблено. Всі вище 
зазначені проблеми щодо трудових юридичних гарантій,негативно впливають на 
дотримання трудових прав усього населення .  
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Проблематика безробіття та пошуку роботи в Україні 

 
В роботі було досліджено, висвітлено та розкрито проблему безробіття в 

Україні, та його вплив на українське населення. Було проаналізовано головні 
питання та причини, через які виникає безробіття в сучасному суспільстві та 
через що важко знайти роботу. Охарактеризоване важливе значення дослідження 
та виправлення такого становища стосовно питання роботи, адже безробіття є 
досить актуальним питанням. З огляду на тематику роботи проаналізована 
ґрунтовна база різноманітних наукових праць і законів. 

Питання роботи та безробіття є досить актуальним в умовах сьогодення. 
Українське суспільство досить часто стикається з проблемою пошуку роботи та 
безпосередньо самого працевлаштування, причин для цього може бути безліч, 
починаючи банально з браку робочих місць, закінчуючи маленькою заробітною 
платою. Дану тему досліджувала та аналізувала досить значна кількість 
українських та зарубіжних вчених, тому що питання безробіття існує в усіх 
країнах світу, тільки змінюється актуальність цієї проблеми, адже в більш 
розвинених країнах світу ця проблема не є такою гострою порівняно з менш 
розвинутими країнами. Серед вчених можна, які зробили значний внесок в це 
питання виділити наступних: С. Іванов, Г. Кондратьєв, Т. Черниш, П. Нікіфоров, 
А. Вольська, В. Пиц, Г. Мамонова, О. Піжук, Н. Тілікіна, В. Ярошенко, Т. Панюк, 
А. Оукен, Жан Батіст Сей. Проте це далеко не всі вчені, що висвітлювали це 
питання, але все одно незважаючи на велику кількість праць, питання потребує 
й подальшого наукового розкриття та дослідження [1]. 

Серед осіб, що є безробітними є люди молодого віку, які закінчують 
навчальні заклади, в цієї категорії осіб проблеми з пошуком роботи та безробіття 
зазвичай тільки починаються, адже знайти роботу за спеціальністю буває досить 
важко, тому що якщо професія досить затребувана у суспільстві, робоче місце 
знайти буде дещо легше, але влаштуватися на нього важче. Це зумовлено тим що 
відсоток кількості студентів на одне робоче місце буде досить великим, тому 
робота дістанеться не всім, й тим кому не пощастить потрібно буде шукати інше 
місце, за тією ж професією, або за новою. Тій категорії осіб, які шукають роботу 
не за затребуваною спеціальністю буде досить важко знайти саме робоче місце, 
але при цьому відсоток студентів на робоче місце буде меншим, тому 
ймовірність того, що людину приймуть на роботу стає значно більшою. 

Ще однією категорією осіб, які стикаються з безробіттям є вже більш сталі 
та дорослі люди середнього віку, є досить високий відсоток осіб які не мають 
взагалі вищої освіти, або мають неповну вищу освіту, та в процесі роботи 
зіткнулися зі скороченням на різних підприємствах, або інших установах де 
працювали, тим самим втратили роботу та стали безробітними. В такому 
випадкові потрібно шукати нову роботу, держава звісно допомагає безробітному 
суспільстві, допомагає з пошуком роботи, також є фінансова підтримка 
безробітних. 

Також є люди похилого віку, яким залишається не так багато часу до 
виходу на пенсію та вони стають безробітними, причин може бути безліч, але 
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головне те що українське законодавство регулює питання роботи та звільнення, 
таким чином відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону «Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», 
забороняється звільнення працівника за ініціативою власника або 
уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку. Це 
пояснюється тим що є досить високий відсоток випадків звільнення та 
скорочення людей пенсійного віку, через їх вік. Роботодавець зазвичай 
розраховується тим що молодий працівник буде працювати краще ніж пенсіонер, 
хоча рідко коли він думає саме за те що у пенсіонера більший досвід. А для 
пенсіонера втратити роботу є досить погано, адже в його віці знайти нову та ще 
з достойними умовами та оплатою буваю досить важко а й інколи неможливо [2]. 

Також однією з важливих складових причин безробіття в країні є її 
економічне становище, як всередині країни так і на міжнародній арені. Дуже 
чітко ми можемо спостерігати тенденції безробіття в Україні порівняно з 
економічним становищем на таблиці 1. Починаючи з двохтисячного року рівень 
безробіття в Україні починає постійно зменшуватися, всього за 8 років відсоток 
безробітних зменшився майже в два рази, це є досить добрим показником [3]. 

Проте потім була глобальна економічна криза, через яку економіка 
України досить помітно похитнулася, та кількість безробітних знову стрімко 
зросла. Незважаючи на це згодом знов починається спад кількості безробітного 
населення, і так продовжується аж до дві тисячі чотирнадцятого року. Події тих 
років також дуже негативно вплинули на українське населення, та логічним 
висновком є те що кількість безробітного суспільства стала більшою ніж раніше. 

Потім ситуація з безробіттям складається не стабільною, один рік 
збільшується, потім зменшується відсоток населення без роботи, та останнім на 
даний момент випадком збільшення кількості безробітного населення, є 
карантинні та епідеміологічні обмеження на початку весни дві тисячі двадцятого 
року, через ці обмеження дуже велика кількість населення залишилася без 
роботи. Проте надалі з поліпшенням ситуації про карантинні обмеження робочих 
місць стає дедалі більше та в майбутньому відсоток безробітного населення буде 
зменшуватись. Також багато з тих людей, які залишилися без роботи втратили її 
через неможливість працювати віддалено. 

Отже причин для безробіття досить багато, і не завжди виходить їх 
вирішувати самостійно людині, іноді буває так що це проблема державного 
рівню. Також ми висвітлили причини через які суспільство стикається з 
проблемою працевлаштування, щоб рівень безробіття був якомога менший, 
держава потрібна прикладати досить великих зусиль, адже досить часто на одне 
робоче місце претендує велика кількість громадян. Проте аналізуючи чинні 
закони ми бачимо, що держава піклується про населення, підтримує та створює 
умови для працевлаштування та допомагає з ним. Допомагає з пошуком роботи 
за спеціальністю, також надає фінансову допомогу безробітним категоріям 
населення, але це питання регулюється для того щоб не було людей які не 
працюють не через скрутну ситуацію, а просто через те що не хочуть та живуть 
за рахунок підтримки з боку держави. 
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З 2014 р - без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини 
Донбасу) 
Таблиця 1 
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