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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Безробіття, загрози його загострення у зв’язку з нестабільністю
вітчизняної економіки, порушує практичне питання вироблення
політики управління зайнятістю та соціального захисту населення.
Безробіття – це соціальне явище перевищення кількості
бажаючих отримати роботу над кількістю робочих місць, проявом
якого є стан незайнятості працездатного населення. Процес росту
рівня не зайнятого населення працездатного віку має негативні
економічні й соціальні наслідки для економіки та населення
країни, територій на яких воно набуло значного поширення.
Так, за матеріалами Держкомстату України, в Україні у вересні
2013 році рівень зареєстрованого безробіття в порівнянні до
працездатного населення знаходиться на рівні 1,5%, кількість
безробітних 422,1 тис. осіб, кількість осіб, що отримують
матеріальну допомогу 326,9 тис. осіб, середній рівень допомоги
становить 1108 грн на одну особу. У той же час 241 тис. осіб із
загальної кількості безробітних склали жінки, 181,1 тис осіб. чоловіки.
Рівень безробіття пішов на спад в березні цього року. До цього
за січень рівень безробіття піднявся відразу на 0,2%, в лютому - на
0,1%. Втім, протягом 2012 р. рівень безробіття спочатку також
знижувався: з 2% у лютому (максимальне значення у 2012 р.) до
1,4% у жовтні (мінімальне значення), але до кінця року знову
продемонстрував зростання.[1]
15 жовтня 2012 р. уряд схвалив програму сприяння зайнятості
населення та стимулювання створення нових робочих місць на
період до 2017 р. Очікується, що в результаті реалізації програми
в 2017 р. чисельність зайнятого населення збільшиться до 21,4 млн
осіб, з яких офіційно працевлаштованими будуть не менше 17
млн. Очікується, що рівень безробіття в Україні, розрахований за
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методологією Міжнародної організації праці (МОП), знизиться з
7,9% в 2012 р. до 6,3% у 2017, а серед молоді він складе 13%
проти нинішніх 19%.
При цьому МОП попереджає, що світ зіткнувся з терміновою
необхідністю створити в найближче десятиліття 600 млн нових
робочих місць, щоб забезпечити стійке зростання і зберегти
соціальну єдність. В цілому рівень світового безробіття за
прогнозами МОП в цьому році може вирости з 197 млн до 202
млн.[3]
Динаміка рівня безробіття свідчить, що в порівнянні з
попереднім роком у всіх областях зафіксований спад рівня.
Вагомим показником при оцінці соціального явища безробіття
є відповідність показників наявних робочих місць та бажаючих їх
отримати, тобто попиту-пропозиції робочої сили на ринку праці.
Важливість даного показника прямо випливає з наявної
можливості у країни боротися з безробіттям, адже чим вищий
показник попиту на робочу силу, тим менший термін перебування
безробітних в даному статусі. Знову ж таки, за даними
Держкомстату, потреба підприємств у працівниках на заміщення
вільних робочих місць зростає з 54,1 тис. осіб у січні, до 88,7 тис.
осіб у вересні 2013 року.Рівень безробіття в Україні, визначений
за методологією МОП, В Україні рівень безробіття у I півріччі 2013
року становить 7,5%.Навантаження зареєстрованих безробітних
на 10 вільних робочих місць (вакантних посадах), осіб також
зменшилась із 104 осіб у січні до 48 осіб у вересні поточного року.
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