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БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Здійснюваний в Україні в даний час перехід до ринкових відносин пов'язаний з
великими труднощами, виникненням багатьох соціально-економічних проблем. Одна з них проблема зайнятості, яка нерозривно пов'язана з людьми та їх виробничою діяльністю.
Головними причинами сучасного досить високого рівня безробіття в країні є: спад
економіки, структурні зрушення, рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний).
Згідно з офіційними даними Державної служби зайнятості, станом на кінець 2017
року Україні зафіксовано рівень безробіття 9,3%. За період з 2010 року по 2017 рік це
найвищий показник, який був також і в 2014 році. Найнижчий рівень безробіття був
зареєстрований в 2013 році - 7,3%. За регіональною ознакою найбільший рівень безробіття в
2017 році зареєстрований в Донецькій області (14,1%) і Луганській області (16%),
найнижчий - у Харківській області (6,4%).
У найближчому майбутньому Україна не зможе самотужки кардинально скоротити
безробіття і значно підвищити життєвий рівень населення. Тому пропозиція нелегальної
робочої сили з України буде стимулювати попит на неї тіньового сектора економіки ЄС. Для
подолання нелегальної трудової міграції недостатньо зусиль України. Потрібно спільно з ЄС
комплексно вирішувати цю проблему: від допомоги у створенні робочих місць в Україні до
легалізації трудових міграційних потоків шляхом збільшення відповідних квот. Україна
може опинитися державою-накопичувачем нелегалів, що буде дестабілізувати її внутрішню
ситуацію. Боротьба з нелегалами потребує не встановлення бар'єрів на західному кордоні
України, а впорядкування кордонів на сході Європи і насамперед східних і північних
кордонів України, через які в Україну потрапляє основний транзитний потік нелегалів.
Як висновок, хочу сказати, що хоча рівень безробіття є одним з найважливіших
показників економічного становища країни, його не можна вважати безпомилковим
барометром здоров'я нашої економіки.
Безробіття позначається на економічному, соціальному і психологічному стані людей.
І хоча воно може виявитися творчим, мобілізуючим волю випробуванням, більшість, що
пройшли через це, говорять, що пережили відчай, безсилля і розгубленість, особливо якщо
були без роботи довше, ніж кілька тижнів.
Психологами доведено, що зіткнення з безробіттям негативно позначається на
середній тривалості життя, стані здоров'я, довголіття і рівні смертності, пристрасті до
алкоголю.
Турбота держави про досягнення в країні найбільш повної та ефективної зайнятості як
важливої соціальної гарантії для економічно активного населення є найважливішим
аспектом державного регулювання ринку праці, механізм формування якого буде постійно
вдосконалюватися відповідно до нових умов розвитку багатоукладної економіки,
структурної перебудови виробництва, формування ефективної соціальної політики.
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