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Постановка проблеми. Проблема молодіжного безробіття займає дуже важливу 

позицію, оскільки саме молоді люди є двигуном економіки країни. Необхідним є забезпечити 

молодь умовами для розвитку і життєдіяльності, тому що це має пряму залежність з 

подальшим успішним розвитком економічного становища країни і суспільства в цілому.   

Метою статті є вивчення та розкриття такої проблеми молодіжного безробіття в Україні, 

оскільки наслідки молодіжного безробіття є більш руйнівними, ніж дорослого для добробуту 

населення і держави загалом. 

Основні матеріали дослідження. За даними Національного банку України рівень 

безробіття серед молоді зріс, незважаючи на економічне зростання у 2016-2017 роках. 

Кількість безробітної молоді віком від 15-24 роки становила більш ніж 15% усього 

безробітного населення, та 18,9% економічно активного населення відповідного віку. Це 

пояснюється тим, що більшість молоді до 24 років навчаються, а також треба звернути увагу 

на той фактор, що значна частина молоді у цьому віці не має певного необхідного досвіду і 

навичок, котрі відповідають вимогам відповідної роботи. [1]За дослідженнями експертів 

Міжнародно валютного фонду чинниками молодіжного безробіття є економічні спади та 

кризи, внаслідок яких його рівень перевищує рівень безробіття серед дорослих. [2] 

 Дані Державної служби статистики України щодо динаміки рівня молодіжного 

безробіття за 2014-2018 роки можна побачити в Таблиці 1. [1] 

Таблиця 1 - Рівень безробіття молоді та всього економічно активного населення за 2014-

2018 роки (у % до відповідної вікової групи) 

Вікова група 
2014 
рік 

2015 
рік 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

Відношення 2018 
року до 2014 

року у % 

15-24 років 23,1 22,4 23,0 18,9 17,1 74,03 

25-29 років 11,1 11,2 11,7 11,3 10,7 93,4 

Всього економічно 
активного населення 

9,3 9,1 9,3 9,5 8,9 95,7 
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З таблиці видно, що рівень безробіття молоді у віці 15-24 років перевищує рівень 

безробіття всього населення більш ніж у 2 рази, це пов’язано насамперед з тим, що в цьому 

віці особи переважно навчаються ( у середньому до 24 років), саме тому не можуть працювати, 

а одразу після отримання диплому не можуть знайти роботу, оскільки спостерігається 

відсутність певного професійного досвіду, що є необхідним для отримання роботи. За 

досліджуваний період рівень безробіття дещо зменшився і це показує, що деякі заходи щодо 

поліпшення становища на молодіжному ринку праці все ж таки були застосовані і мали певний 

ефект.  

Висновок. Подолання безробіття є необхідним, оскільки окрім економічних наслідків 

воно призводить також і до соціальних та психологічних, таких як збільшення кількості 

самогубств, вбивств, смертності від серцево-судинних захворювань, психічних хвороб. 

Подолання молодіжного безробіття є не менш важливим, оскільки молодь рухає нашу 

економіку і є інвестиціями в економічне зростання держави. Необхідно стимулювати 

активізацію участі молоді на ринку праці, шляхом подолання стереотипів щодо їх низької 

кваліфікації.  
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Постановка проблеми. У зв'язку з реформуванням економіки України, активною 

зовнішньоекономічною діяльністю, виходом на міжнародні ринки, в тому числі й на ринки 

туристичних послуг та прийняття Державної програми розвитку туризму та курортів на період 

до 2022 року [1], виникає необхідність ефективного використання потенціалу туристичної 

галузі з метою підвищення її конкурентоспроможності, що, в свою чергу, неможливо без 

забезпечення належного регулювання діяльності в сфері туризму 

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідженнями у галузі туризму займалися й 

внесли вагомий внесок такі відомі вітчизняні вчені, як: Цибух В.І., Любіцева О.О., Мальська 

М.П., Худо В.В., Сокол Т.Г., Кифяк В.Ф. та ін. Але окремі питання ще й досі залишаються 

поза увагою науковців і вимагають більш детального розгляду щодо перспектив розвитку 

туризму в окремих регіонах України , зокрема у Запорізькій області.   

Мета статті – окреслити основні напрями  подальшого розвитку  туризму в Запорізькій 

області на основі проведення SWOT-аналізу галузі в регіоні та визначення стримуючих 

факторів соціально-економічного розвитку області при ефективному використанні 

туристичного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне використання туристичного потенціалу 

України  може дати потужний поштовх для розвитку всієї галузі країни та соціально-

економічного розвитку її регіонів. Так за даними ООН за 2017 рік, щорічно у світі 

здійснюються близько 1 млрд подорожей за кордон (не рахуючи внутрішній туризм) [3]. На 

долю туризму приходиться 10% глобального ВВП і 6% - загального світового експорту. У 

розвинутих країнах цей показник досягає 8%. Для порівняння доля туризму в національному 

ВВП складає лише 2% [2].  
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