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Анотація — робота присвячена розгляду проблеми 

безробіття в світі. В роботі розглянуто основні тенденції 
безробіття. Підраховано співвідношення зайнятого та 
безробітного населення, а також запропоновано шляхи 
подолання цієї проблеми. 
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I. ВСТУП 

Однією з основних глобальних проблем, які більшість 
вчених ставлять на перше місце - проблема безробіття.  
Дана проблема існує по всьому світу та впливає не тільки 
на економічний сектор, а і соціальний також, оскільки його 
зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується 
купівельна спроможність населення, до бюджету не 
надходить величезна частина грошей, а на підприємствах 
великою проблемою стає нестача кваліфікованої робочої 
сили. Також доцільно зазначити, що внаслідок зростання 
безробіття в країні такими ж темпами зростає і соціальне 
напруження та витрати на утримання безробітних. Саме 
тому проблема безробіття є нагальною і потребує 
негайного вирішення. 

II. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Сучасні зміни у демографічних процесах в сучасному 
світі розглядаються як одні з найважливіших глобальних 
проблем і невіддільно пов’язані з проблемою 
забезпеченості природними ресурсами. Чисельність 
населення Землі історично постійно зростала, однак 
найбільш інтенсивний ріст спостерігається протягом 
останніх років. За даними Світового Банку з 1960 року 
населення світу збільшилось з 3 млрд до 7,442 млрд. дол. 
США у 2016 році, та прогнозується близько 8 млрд. дол. 
США у 2020 році.  

З одного боку, зростання кількості населення 
безумовно свідчить про покращення якості життя людей, 
однак зважаючи на те, що населення розміщується 
нерівномірно та в деяких регіонах, особливо в країнах, що 
розвиваються відбувається демографічний вибух, що веде 
до збільшення використання ресурсів для забезпечення хоч 
би мінімальних потреб у харчуванні та енергії.  

З іншого боку, в розвинених країнах світу, де 
спостерігається переважно демографічна криза, яка 
проявляється у зростанні смертності та зменшенні 
народжуваності.  

III. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Сучасні зміни у демографічних процесах в сучасному 
світі розглядаються як одні з найважливіших глобальних 
проблем і невіддільно пов’язані з проблемою 
забезпеченості природними ресурсами. Чисельність 
населення Землі історично постійно зростала, однак 
найбільш інтенсивний ріст спостерігається протягом 
останніх років. За даними Світового Банку з 1960 року 
населення світу збільшилось з 3 млрд до 7,442 млрд. у 
2016 році, та прогнозується близько 8 млрд у 2020 році [2].  

Сьогодні високий рівень безробіття загрожує 
стабільності економіки країни та її активному розвитку. 
Основним способом розрахунку рівня безробіття є ділення 
кількості безробітних на всіх осіб, які перебувають у 
робочій силі. Проблема розрахунку даного показника 
починається на першій стадії - з'ясування того, скільки 
безробітних. Мова йде не тільки про своєчасне збирання 
великих обсягів даних, а і про конфліктні моменти під час 
розрахунку, тобто яких осіб потрібно вважати зайнятими, а 
яких безробітними. Наприклад: особа, яка втрачає добре 
оплачувану роботу на повний робочий день і переходить 
на неповний робочий день за замовчанням класифікується 
як "зайнятий", а інша особа, яка активно шукає роботу, але 
займає кілька тижнів від пошук не тільки не може 
вважатися безробітним, але навіть не враховуватися як 
частина робочої сили. Особа, яка хотіла б працювати, але 
не в змозі через інвалідність або медичний стан, 
знаходиться в тій самій позиції [1]. 

Результатом є те, що  через існування прихованого 
безробіття статистика по суті спотворена і малює занадто 
рожеву картину робочої сили. Не слід забувати і про той 
факт, що виміряти безробіття дуже складно.  

Однак, незважаючи на важкість обчислення даного 
показника, зростаюче безробіття призводить до втрати 
доходів фізичних осіб та зменшення стягнення податків 
для урядів, що в свою чергу, впливає на прогрес і 
збільшення витрат на допомогу безробітнім та соціальні 
субсидії для них. Довгострокове безробіття може також 
вплинути на соціальну згуртованість, призвести до 
негативних поглядів на ефективність демократичних 
моделей, збільшити транскордонні міграції та загрожувати 
економіці торговельних партнерів. 

Згідно з останніми даними Міжнародною організацією 
праці (МОП), глобальне безробіття у 2018 році 
залишається на рівні подібному до минулого року. Що 
свідчить про те, що глобальне безробіття стабілізується 



після зростання у 2016 році, рівень глобального безробіття 
становив 5,6% у 2017 році, що відповідає 192,7 млн. 
безробітних (рис. 1). Це у порівнянні з 2016 роком більше 
на 2,6 мільйони. Однак у 2018 рік глобальний рівень 
безробіття впаде на 0,1 процентного пункту, що 
пояснюється зростанням робочої сили [3].  

 

 

Рис.1. Глобальний рівень безробіття (млн.чол.) 

Якщо поділити всі країни світу на розвинені країни та 
країни, що розвиваються – проаналізувавши дані по 
безробіттю в цих країнах можна дійти висновку, що для 
перших спостерігається тенденція до зменшення кількості 
безробітного населення, а для країн, що розвиваються 
навпаки спостерігається  тенденція до збільшення (рис.2). 
Це пов'язано з високими показниками ринки праці у 
розвинених країн де прогнозується, що рівень безробіття 
зменшиться ще на 0,2 відсотка. На противагу цьому, у 
країнах, що розвиваються прогнозується, що зростання 
зайнятості не досягне рівня зростання робочої сили, що 
призведе до зростання безробіття. Очікується, що в 
країнах, що розвиваються рівень безробіття залишиться на 
рівні 5,5%, а глобальне число безробітних зросте на 1,7 
мільйона. 

 

Рис 2. Рівень безробіття в розвинених країнах та країнах, 
що розвиваються 

За регіональним розподілом світу, північна Африка має 
найвищий відсоток безробітних у світі 11,5% у 2018 році, 
причому молодь і жінки займають найбільшу частку серед 
безробітних. У Африці на південь від Сахари, де кожен 
третій працівник живе в умовах крайньої бідності, 
очікується, що показник безробіття залишиться на рівні 
7,2%.  

Як в Канаді, так і в більшій мірі в Сполучених Штатах, 
завдяки сильній економіці, кількість людей, які не 
працюють, знаходиться на історичному мінімумі і 
становлять близько 4%.  

На Близькому Сході, безробіття складає 7,8%, причому 
третина з майже 5 безробітних є жінками, хоча вони 
становлять лише 16% робочої сили. У Центральній та 
Західній Азії, регіональний рівень безробіття залишиться 
на рівні 8,5% у 2019 роках. 

Тим часом Азія і Тихоокеанський регіон продовжують 
створювати робочі місця швидкими темпами, зберігаючи 
низький рівень безробіття за міжнародними стандартами 
на рівні близько 4%. 

Отже, на сьогоднішній день перед людством постала 
нагальна проблема безробіття. Саме тому одними із шляхів 
вирішення проблеми можна виділити такі: 

1. Забезпечення політичної стабільності. 

2. Покращення освітніх стандартів. 

3. Запуск нових програм розширення прав і 
можливостей. 

4. Заохочення самозайнятості та підприємництва. 

5. Зменшення віку виходу на пенсію 

При всьому цьому має бути впроваджена незначна 
політика, що поліпшить економічне зростання. 

1. Зміни у фіскальній та монетарній політиці. 

2. Збільшення виробництва 

3. Децентралізація  

 

IV. ВИСНОВКИ 

У статті розглянуто основні тенденції у сфері 
зайнятості населення світу. Також у статті запропоновано 

шляхи подолання проблеми безробіття. Ці шляхи можуть 

потенційно зменшити даний показник у всіх країнах світу.   
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