Кондрашова Аліна Володимирівна,
Студентка 4-го курсу ФСП НТУУ «КПІ»
ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Однією з найгостріших та найактуальніших проблем в Україні є безробіття. За
даними Державного комітету статистики, рівень зареєстрованого безробіття в Україні
на кінець січня 2011 року склав 2.1% від загального числа населення. За офіційними
даними, нині в Україні зареєстровано 585.6 тисяч безробітних. Водночас експерти
стверджують, що реальне безробіття - значно вище. За даними ООН, сьогодні в світі
кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний
заробіток. Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного
суспільства. Конституція України наголошує, що кожен має право на працю. Але не
кожному дається можливість реалізувати це право? Чи то через брак робочих місць, чи
то через недостатній кваліфікаційний рівень, чи через свою невпевненість - причин
безліч, і в кожного своя[2].
На даний момент ця проблема становить реальну загрозу для державного та
суспільного благополуччя. Зважаючи на фінансово - економічну кризу та низькі
показники економічного зростання, проблема безробіття не має реальних передумов
для швидкого вирішення.

Розробкою шляхів вирішення проблеми безробіття та

забезпечення зайнятості в Україні у різний час займалися такі відомі науковці як А.
Бабаскін, Я. Безугла, П. Василенко, В. Венедиктов, С. Дріжчана, В. Жернаков, С.
Іванов, Г. Кондратьєв, О. Магницька.
Україні перебуває в стадії розробки нової концепції вирішення проблеми зайнятості
та безробіття. Найбільш гострою у цій сфері проблемою є створення цивілізованого
ринку праці, свободі підприємницької діяльності, й трудової активності.
Урядова програма «Назустріч людям» ініціювала створення нових робочих місць та
збереження діючих, за умови їх ефективності. Метою Уряду було визначено
досягнення нової якості життя громадян через запровадження системи соціальних,
економічних та демократичних стандартів. Аналіз новітніх статистичних показників
дозволяє проаналізувати динаміку безробіття у 2010 р. В останні місяці на ринку праці
в Україні спостерігалася відсутність тенденції до скорочення зайнятості[2]. На

сьогодні значна частина осіб, хто звертається до служби зайнятості, - молоді люди
віком до 35 років, які здобули вищу освіту, мають достатній рівень кваліфікації та
достатні амбіції. На даний момент, як свідчать матеріали, на ринку праці регіону
попитом

користуються

робочі

спеціальності,

а

знайти

відповідну

роботу

висококваліфікованим працівникам дуже важко.
У 2009 р. ґрунтовну роботу зі створення регіонального проекту програми
«Зайнятість населення 2009-2012» було проведено Головним управлінням праці та
зайнятості Київської Міської Державної Адміністрації[3].
Ця програма передбачила розробку плану дій щодо забезпечення зайнятості
населення на найближчі три роки. Основною метою вирішення проблеми безробіття є
розробка і реалізація широкого комплексу відповідних заходів, насамперед, у
соціально-трудовій сфері. На мою думку, слід підвищити технічний рівень робочих
місць, також важливим є заохочення працівників з боку роботодавців кваліфіковано
виконувати свої функції[4]. Це дозволить привести заробітну плату у відповідність з
продуктивністю праці. Також держава повинна сприяти стабільній діяльності
стратегічно важливих підприємств, забезпечити створення нових робочих місць та
вживати всіх заходів для збереження вже існуючих, створити сприятливі умови для
розвитку малого та середнього бізнесу.
Таким чином, на сьогодні одним із напрямків відновлення економічної динаміки в
Україні визначається боротьба з безробіттям.
Досвід зарубіжних країн свідчить, що цю проблему реально вирішити. Головне - це
вирішити соціальні проблеми.
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