
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 
 

 Факультет комп’ютерних наук,  

управління та адміністрування 

 Кафедра публічного управління та 

 менеджменту природоохоронної 

 діяльності 
 

 

 
 

Кваліфікаційна робота магістра 
 

на тему: Регіональні аспекти вирішення проблем безробіття 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала студентка 2 курсу групи МПУ- 20 

 Спеціальності   281  Публічне управління 

 та адміністрування       

 _Алієва Лейла Тапдиг кизи  

 

Керівник_к.е.н., доцент      

 _Волкова Алла Олександрівна     

 

Рецензент_д.геог.н. , професор    

Хохлов Валерій Миколайович    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2021 



 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет  Комп’ютерних наук, управління та адміністрування                  

Кафедра  публічного управління та менеджменту природоохоронної 

діяльності 

Рівень вищої освіти  магістр  

Спеціальність _281 Публічне управління та адміністрування   
                                                      (шифр і назва) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри 

_Павленко О.П.__ 

    “_28_”   жовтня 2021 року 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н Я 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА 

 

Студентки Алієвої Лейли Тапдиг кизи   
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: _ Регіональні аспекти вирішення проблем безробіття_______ 

керівник роботи _Волкова Алла Олександрівна, канд.екон.наук, доцент  
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом закладу вищої освіти від _18.10.2021 року №216 «С» 

Строк подання студентом роботи  09 грудня 2021 р.   

2. Вихідні дані до роботи_наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, у 

яких висвітлюються питання вирішення проблем безробіття, статистичні та 

нормативно-правові матеріали_______________________________________ 

3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити) 

1. Теоретичні основи та сутність проблем безробіття  

2. Дослідження проблем безробіття у Миколаївській області протягом 2018-

2020 рр  

3. Напрями вирішення проблеми безробіття у Миколаївській області в 

умовах реалізації стратегії реформ в Україні 

…………………………………………………..… 

 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

1. Схема формування пропозиції робочої сили  

2. Прoблeми, щo xвилювaли єврoпeйцiв у 2020 рoцi  

3. Принципи регулювання зайнятості в Німеччині, Англії, Швеції, Японії, 

Америці  

4. Динаміка чиceльнocтi нaceлeння Миколаївської oбласті  

5. Питoмa вaгa безробітних в чиceльнocтi нaceлeння Миколаївської oбласті 

(2020 р.) 

 
 

 



3 

 

 

6. Консультанти розділів роботи 
 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 
видав 

завдання 
прийняв 

    

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання 28 жовтня 2020 року 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
 
 

Назва етапів роботи 

Термін 

виконан

ня етапів 

роботи 

Оцінка виконання 
етапу 

 

у % 
  за 4-х 

бальною 
шкалою 

1. Робота з літературними джерелами 28.10.21-
03.11.21 

88 добре 

2. Робота на розділом 1 «Теоретичні 

основи та сутність проблем безробіття» 

04.11.21-
14.11.21 

92 відмінно 

3. Робота над розділом 2 «Дослідження 

проблем безробіття у Миколаївській 

області протягом 2018-2020 рр» 

15.11.21-
23.11.21 

90 відмінно 

4. Рубіжна атестація 18.11.21-
23.11.21 

90 відмінно 

5. Робота над розділом 3 «Напрями вирішення 

проблеми безробіття у Миколаївській 

області в умовах реалізації стратегії реформ 

в Україні» 

24.11.21-
06.12.21 

85 добре 

6. Оформлення роботи 06.12.21-
09.12.21 

90 відмінно 

7. Здача роботи на кафедру 09.12.21   

8. Перевірка на плагіат 09.12.21-
12.12.21 

  

     

 Інтегральна оцінка виконання етапів 

календарного плану (як середня по 

етапам) 

 90 відмінно 

 

Студент                                 Алієва Лейли Тапдиг кизи__ 
( підпис ) (прізвище та ініціали) 

  Керівник роботи   ____________ Волкова А.О._____ 
( підпис ) (прізвище та ініціали) 

 
 



4 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Регіональні аспекти вирішення 

проблем безробіття (на прикладі Миколаївської області)» 

 

Актуальність теми. У ринковій економіці безробіття виступає як результат 

взаємодії між попитом на робочу силу та її пропозицією. У країнах з розвиненою 

економікою безробіття може стати, як правило, наслідком зростання виробництва і його 

структурної перебудови в результаті науково-технічного прогресу, скорочення 

виробництва якого-небудь товару внаслідок його неконкурентоспоможності, що веде до 

скорочення зайнятості населення.  

Проблема безробіття є надзвичайно актуальною сьогодні, оскільки за неповного 

використання наявних ресурсів робочої сили економічна система працює, не досягаючи 

межі своїх виробничих можливостей. Крім цього, безробіття спричинює негативні зміни в 

складі людських ресурсів, а саме: погіршення якісних характеристик робочої сили, втрату 

працівниками їхніх професійних навичок, кваліфікації, послаблення мотивації до праці, 

зниження продуктивності праці, відтік найбільш кваліфікованої робочої сили за межі 

країни. З іншого боку, внаслідок безробіття країна має значні фінансові збитки, 

утримуючи безробітних, відшкодовуючи їм втрати в доходах на період пошуку нових 

сфер прикладання праці. Тому проблема безробіття потребує постійного вирішення, 

враховуючи особливості загострення його динаміки. 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є дослідження теоретичних та 

практичних аспектів вивчення регіональних аспектів вирішення проблем безробіття в 

умовах реалізації стратегії реформ в Україні, визначення основних проблем, які 

впливають на виникнення безробіття та шляхів його подолання.  

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовного розв’язання 

таких завдань: 

- розкрити поняття та особливості проблеми безробіття; 

- охарактеризувати види та соціально-економічні наслідки безробіття; 

- проаналізувати мiжнaрoдний досвід вирішення проблем безробіття; 

- охарактеризувати ринок праці Миколаївської області протягом 2018-2020 рр.; 

- проаналізувати практичну діяльність Миколаївського обласного центру 

зайнятості у сфері регулювання проблем безробіття; 

- провести оцінку технології обслуговування нeзaйнятoгo населення; 

- охарактеризувати напрями вирішення проблеми безробіття у Миколаївській 

області в умовах реалізації стратегії реформ в Україні. 

Об’єктом магістерської роботи є практична діяльність Миколаївського 

обласного центру зайнятості 

Предметом дослідження є регіональні аспекти вирішення проблем безробіття 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались різні 

методи дослідження,  серед яких порівняльний метод, метод економічного аналіз, 

нормативний та статистично-аналітичний метод, табличний та графічні методи, метод 

системного аналізу та інші 

Інформаційно-довідковою базою для написання роботи стали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких висвітлюються питання вирішення проблем 

безробіття, статистичні та нормативно-правові матеріали, тощо. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В магістерській 

роботі  проведено аналіз регіональних аспектів вирішення проблем безробіття.  

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 

застосування. Практичне значення одержаних нами результатів полягає в поглибленні 

знань і обґрунтуванні аспектів вивчення проблеми безробіття в Миколаївській області, 

застосуванні отриманих у роботі результатів для покращення роботи Миколаївського 

обласного центру зайнятості у сфері регулювання проблем безробіття. 
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Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 70 

сторінок,  таблиць – 5, рисунків – 4. 

Перелік ключових слів: безробіття, регіональні аспекти, ринок праці. 
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SUMMARY 

Master's thesis on «Regional aspects of solving unemployment problems (on the 

example of the Nikolaev region)» 

 

Actuality of theme. In a market economy, unemployment is the result of the interaction 

between labor demand and supply. In developed economies, unemployment can be the result of 

increased production and restructuring as a result of scientific and technological progress, 

reduced production of a product due to its non-competitiveness, leading to reduced employment. 

The problem of unemployment is extremely relevant today, because with the 

incomplete use of available labor resources, the economic system operates without reaching the 

limit of its production capacity. In addition, unemployment causes negative changes in the 

composition of human resources, namely: deteriorating quality of the workforce, loss of workers' 

skills, skills, reduced motivation to work, reduced productivity, outflow of the most skilled labor 

outside the country. On the other hand, due to unemployment, the country has significant 

financial losses, retaining the unemployed, compensating them for loss of income during the 

search for new areas of employment. Therefore, the problem of unemployment needs to be 

constantly addressed, given the peculiarities of the aggravation of its dynamics. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of this work is to study the 

theoretical and practical aspects of studying the regional aspects of solving unemployment in the 

implementation of the reform strategy in Ukraine, identifying the main problems that affect the 

emergence of unemployment and ways to overcome it. 

Achieving this goal has necessitated the consistent solution of the following tasks: 

- to reveal the concepts and features of the unemployment problem; 

- describe the types and socio-economic consequences of unemployment; 

- to analyze international experience in solving unemployment problems; 

- to characterize the labor market of the Nikolaev area during 2018-2020; 

- to analyze practical activity of the Nikolaev regional center of employment in the field 

of regulation of problems of unemployment; 

- to assess the technology of servicing the unemployed; 

- to characterize the directions of the decision of a problem of unemployment in the 

Nikolaev area in the conditions of realization of strategy of reforms in Ukraine. 

The object of the master's work is the practical activity of the Mykolayiv Regional 

Employment Center 

The subject of the study is the regional aspects of solving unemployment problems 

Research methods. To achieve this goal, various research methods were used, 

including comparative method, method of economic analysis, normative and statistical-analytical 

method, tabular and graphical methods, method of system analysis and others 

Information and reference bases for writing the work were the scientific works of 

domestic and foreign scientists, which cover issues of unemployment, statistics and legal 

materials, etc. 

Results, their novelty, theoretical and practical significance. The master's thesis 

analyzes the regional aspects of solving unemployment. 

Recommendations for the use of the results of the work with the indication of the 

field of application. The practical significance of our results lies in the deepening of knowledge 

and substantiation of aspects of studying the problem of unemployment in the Nikolaev region, 

the application of the results obtained in the work to improve the work of the Nikolaev regional 

employment center in regulating unemployment. 

Structure and scope of work. The work consists of an introduction, three chapters, 

conclusions, a list of sources used. The full text of the master's thesis - 70 pages, tables - 5, 

figures - 4. 

List of key words: unemployment, regional aspects, labor market. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах переходу України до ринкової 

економіки та кризових явищ, які спіткали Україну за останні роки, проблема 

безробіття стала однією з найголовніших проблем вітчизняної економіки. 

Безробіття – це соціально-економічне явище, при якому частина економічно 

активного населення не може знайти застосування своїй робочій силі й стає 

«зайвою». Чим нижчий рівень соціально-економічного розвитку країни, тим 

вищий рівень безробіття і навпаки. 

У ринковій економіці безробіття виступає як результат взаємодії між 

попитом на робочу силу та її пропозицією. У країнах з розвиненою 

економікою безробіття може стати, як правило, наслідком зростання 

виробництва і його структурної перебудови в результаті науково-технічного 

прогресу, скорочення виробництва якого-небудь товару внаслідок його 

неконкурентоспоможності, що веде до скорочення зайнятості населення.  

Проблема безробіття є надзвичайно актуальною сьогодні, оскільки за 

неповного використання наявних ресурсів робочої сили економічна система 

працює, не досягаючи межі своїх виробничих можливостей. Крім цього, 

безробіття спричинює негативні зміни в складі людських ресурсів, а саме: 

погіршення якісних характеристик робочої сили, втрату працівниками їхніх 

професійних навичок, кваліфікації, послаблення мотивації до праці, 

зниження продуктивності праці, відтік найбільш кваліфікованої робочої сили 

за межі країни. З іншого боку, внаслідок безробіття країна має значні 

фінансові збитки, утримуючи безробітних, відшкодовуючи їм втрати в 

доходах на період пошуку нових сфер прикладання праці. Тому проблема 

безробіття потребує постійного вирішення, враховуючи особливості 

загострення його динаміки. 

Серед авторів, праці яких присвячені дослідженню та аналізу 

вирішення проблем безробіття в умовах реалізації стратегії реформ в Україні 
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належать: Заярна Н.М. [26], Лех Г.А. [38], Коваленко Я.А. [34], Машика Ю.В. 

[41], Харечко Ю. А. [55], Фесенко А.М. [54] та інші. 

Метою даної роботи є дослідження теоретичних та практичних 

аспектів вивчення регіональних аспектів вирішення проблем безробіття в 

умовах реалізації стратегії реформ в Україні, визначення основних проблем, 

які впливають на виникнення безробіття та шляхів його подолання.  

Завданнями даної роботи є: 

- розкрити поняття та особливості проблеми безробіття; 

- охарактеризувати види та соціально-економічні наслідки безробіття; 

- проаналізувати мiжнaрoдний досвід вирішення проблем безробіття; 

- охарактеризувати ринок праці Миколаївської області протягом 2018-

2020 рр.; 

- проаналізувати практичну діяльність Миколаївського обласного 

центру зайнятості у сфері регулювання проблем безробіття; 

- провести оцінку технології обслуговування нeзaйнятoгo населення; 

- охарактеризувати напрями вирішення проблеми безробіття у 

Миколаївській області в умовах реалізації стратегії реформ в Україні. 

Об’єктом дослідження є практична діяльність Миколаївського 

обласного центру зайнятості, а предметом – регіональні аспекти вирішення 

проблем безробіття. 

При написанні роботи використовувались такі методи: порівняльний 

метод, метод економічного аналіз, нормативний та статистично-аналітичний 

метод, табличний та графічні методи, метод системного аналізу та інші. 

Інформаційною базою для написання роботи стали наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких висвітлюються питання вирішення 

проблем безробіття, статистичні та нормативно-правові матеріали, тощо. 

Практичне значення одержаних нами результатів полягає в 

поглибленні знань і обґрунтуванні аспектів вивчення проблеми безробіття в 

Миколаївській області, застосуванні отриманих у роботі результатів для 



10 

 

 

покращення роботи Миколаївського обласного центру зайнятості у сфері 

регулювання проблем безробіття. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИСНОВКИ  

 

В ході проведених досліджень аналізу регіональних аспектів 

вирішення проблем безробіття були зроблені висновки: 

1. Безробіття – один із головних соціальних ризиків, що підстерігає 

людину у сучасному суспільстві. Воно виникає у будь-яких системах, але у 

складно організованій конкурентній боротьбі стає її неминучим супутником. 

Рівень безробіття – найважливіший індикатор стану праці та економіки 

загалом. Він відображає, наскільки ефективно використовується головна 

продуктивна сила суспільства – трудові ресурси.  

2. Розрізняють два основних види безробіття: природне та вимушене. 

Природне безробіття набуває форми добровільного, фрикційного, 

інституціонального, структурного. Серед форм вимушеного безробіття 

найбільш поширеними є: плинне безробіття, приховане та циклічне 

безробіття,  сезонне безробіття. 

3. До соціально-економічних наслідків безробіття можна віднести те, 

що: відбувається знецінення, недовикористання людського потенціалу 

суспільства, погіршується якість життя безробітних та їх членів родини, 

підсилюється тиск на розмір заробітної плати зайнятих із боку конкуруючих 

на ринку праці, збільшуються витрати суспільства й індивіда на відновлення 

чи зміну професійного статусу і рівня продуктивності праці, формуються 

категорії осіб із девіантною поведінкою, схильних до вчинків, що суперечать 

прийнятим соціальним нормам і цінностям.  

4. Проаналізувавши принципи регулювання проблеми безробіття в 

Німеччині, Англії, Швеції, Японії, Америки, було виявлено, що в Німеччині 

умови для забезпечення робочих місць найкращі. В Україні немає на стільки 

розгалуженої системи по скороченню безробіття як в запропонованих 

країнах. Але можливість застосування хоча б одного принципу існує. Досвід 
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зарубіжних країн показує, що ще жодній країні не вдалося цілком вирішити 

всі наявні проблеми сфери ринку праці лише одним методом. 

5. Ситуація на ринку праці Миколаївської області характеризується 

постійним попитом на кваліфікованих робітників з інструментом: слюсарів, 

токарів, фрезерувальників, електрогазозварників, малярів, мулярів, 

штукатурів тощо. Залишається значний попит на водіїв, продавців, кухарів, 

менеджерів зі збуту, трактористів, робітників на низькокваліфікованих 

ручних роботах у сільському господарстві, підсобних робітників. Також 

затребувані бухгалтери, медсестри, лікарі, інженери. 

6. Рeгулювaння зaйнятocтi нaceлeння є oднiєю з нaйвaжливiшиx лaнoк 

діяльності Миколаївського oблacнoгo цeнтру зaйнятocтi, який покликаний 

cтвoрювати cприятливі умoви щoдo зaxиcту населення вiд бeзрoбiття тa 

рeaлiзовувати тaкі coцiaльні гaрaнтiї як прaвo нa прaцю, вибiр прoфeciї, 

cфeри тa фoрми трудoвoї дiяльнocтi. Викoнaння циx  зaвдaнь cлугує ocнoвoю 

прaктичнoї дiяльнocтi Цeнтру тa визнaчaє її прioритeтнi напрямки. 

7. Рoбoтa МOЦЗ в cфeрi рeгулювaння ринку прaцi здiйcнюєтьcя iз 

врaxувaнням вiкoвиx ocoбливocтeй тa цiннicниx oрiєнтaцiй населення, щo дaє 

змoгу кoмплeкcнo пiдiйти дo вирiшeння прoблeм зaйнятocтi, сприяти 

самовизначенню та подальшому працевлаштуванню людини відповідно до її 

побажань та здібностей. 

8. Напрями боротьби з безробіттям мають забезпечуватися 

підвищенням конкурентоспроможності робочої сили за рахунок підвищення 

її якості, а саме: зростання рівня загальної освіти, підвищення кваліфікації, 

розширення діапазону оволодіння працівниками професій і спеціальностей, 

розвитку таких необхідних складових відтворення якісної робочої сили, як 

медицина, культура, спорт. До основних напрямів боротьби з безробіттям 

також відносять постійне вдосконалення соціально-трудових відносин і 

колективних переговорів. Для України це має велике значення тому, що 

соціально-трудові відносини поки не мають достатнього розвитку, а 

потенціал удосконалення колективних переговорів  досить значний. 
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