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БЕЗРОБІТТЯ 

 

Третяк Т.В., студентка; СумДУ, гр. ЕН-63/1у 

Проблема безробіття є надзвичайно болючою для українців на 

сьогоднішній день. Статистика показує, що з кожним роком процент 

незайнятих людей стрімко підвищується. На сьогоднішній день в 

Україні побільшало безробітних – на одну вакансію претендують 16 

осіб. За січень 2016 року кількість офіційно зареєстрованих 

безробітних в Україні збільшилася на 17,8 тисяч осіб – до 508,6 тисяч. 

На ринку праці роботодавці пропонують 31,3 тисяч вакансій, але 

цього недостатньо. Звісно, таке явище є негативним в економічній 

ситуації країни. 

Негативний вплив безробіття не зникає цілком. Щоб повністю 

викорінити його, потрібно багато років  наполегливої праці. Якщо 

ситуація безробіття не покращується протягом років, люди 

перестають самі займатися пошуком роботи, втрачають 

зацікавленість. 

Одним із основних факторів поширення безробіття в Україні  є 

масова еміграція кваліфікованої робочої сили за кордон. Крім того, 

зниження попиту на певні товари призводить до закриття 

підприємств-виробників і вивільнення їх працівників.  

Для вирішення проблеми безробіття, перш за все, необхідно 

відновлювати ринок праці, створювати нові підприємства для 

збільшення робочих місць. З цією метою важливим є створення в 

країні інвестиційно привабливих умов для стимулювання розвитку 

підприємницької діяльності, в т. ч. із залученням іноземних 

інвесторів. 

Державою розроблена програма заходів із запобігання та 

зменшення безробіття, створено чималу кількість центрів зайнятості. 

Нажаль, поки що вжиті заходи не дали суттєвих результатів, хоча й 

стимулює людей до пошуку нових ідей для виходу із складної 

ситуації, спричиненої дефіцитом робочих місць. 

Безробіття є негативним явищем, яке призводить до пониження 

рівня життя людей, і без подолання якого є однією з основ для 

розвитку економіки і виходу з економічної криза, в якій сьогодні 

опиналася Україна. 
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