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Методологія  дослідження.  Дослідження  побудоване на  основі  методології

постнекласичної парадигми як певної картини світу з використанням методів наукового

пізнання: порівняння, узагальнення – при встановленні сутнісних відмінностей у підходах

до  дослідження  процесів  координації;  аналізу  і  синтезу  –  при  виявленні  тенденцій  і

закономірностей  в  економічному розвитку та   детермінації  ними соціальних  наслідків;

методів наукового доказу: дедукції та індукції – при формулюванні висновків; логічного та

історичного – при проведенні тимчасових і просторових паралелей.

Результати. На основі широкого використання емпіричного матеріалу і критичного

аналізу економічної літератури здійснено дослідження стану вітчизняного ринку праці та

головного його показника – рівня безробіття. Показано, що рівень безробіття в українській

економіці (9,5%) не надто відрізняється від рівня безробіття в ряді європейських країн і що

для України він не є критичним,  але  в цілому погіршує  складну економічну ситуацію.

Серед  регіонів  з  найбільш  високим  рівнем  безробіття  названі  Донецька  (14,2%)  і

Луганська (16,6%) області, що пояснюється війною і відтоком населення. Вивчення рівня

безробіття за гендерною, віковою та іншими ознаками показало, що безробіття переважає

серед жінок,  низько-кваліфікованих працівників  і  молоді.  Узагальнено підходи фахівців

щодо ситуації на ринку праці. Відзначено, що в Україні досі немає державної концепції,

яка  визначила  б  принципи,  стратегічні  та  тактичні  завдання  в  питанні  трудового

міграційного  потоку.  Величезний  відтік  української  робочої  сили  за  кордон  становить

серйозну загрозу національній безпеці.

Новизна.  Виявлено  та  проаналізовано  причини  безробіття  в  сучасній  Україні.

Подано загальну оцінку стану ринку праці.  Проаналізовано ряд факторів,  які  сприяють

високому  рівню  безробіття  в  Україні.  Виокремлено  наслідки  безробіття  в  контексті

погіршення  економічних  показників  розвитку  країни,  а  саме:  безробіття  визнано

внутрішнім фактором, що загрожує національній безпеці держави і вимагає переорієнтації

її економічної політики  в бік посилення уваги до проблем зайнятості.

Практична  значущість.  Результати  дослідження  можуть  бути  використані  при

розробці нових пізнавальних підходів у сфері вивчення державної та ринкової координації

процесів розвитку суспільства, здійснення прикладних досліджень в даній сфері.
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