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Тема програми з економіки № 7 «Економічні коливання, безробіття 

та інфляція» . Тема уроку «Безробіття і зайнятість трудових ресурсів».  

На даному уроці формуються знання учнів про безробіття, його види та 

причини. Обраний вид уроку сприяє розвитку навичок самостійної 

роботи, удосконаленню комунікабельності учнів.  

Викладач у даній методичній розробці використовує такі методи 

інтерактивного навчання: проектні технології, робота в групах, 

використання інформаційних технологій. Учні працюють в групах, що 

розвиває їх комунікативні здібності. У навчанні та самонавчанні 

ефективно та раціонально використовуються елементи інформаційних 

технологій. Пізнавальний інтерес учнів реалізується в підготовці 

теоретичного матеріалу на конкретну тему. 

Запропонований метод формування нових знань з використанням 

елементів інформаційних технологій сприяє розвитку пізнавальних 

навичок учнів. Пізнавальний інтерес формується у кожного учня і має 

логічне продовження на наступних уроках. 

 

 

 

Схвалено методичною радою ДНЗ «Уманський ПАЛ» Протокол  № 4  від 

02.02. 2018  



ТЕМА 7: Економічні коливання, безробіття та інфляція 

ТЕМА УРОКУ: Безробіття і зайнятість трудових ресурсів 

Мета уроку:  

- сформувати поняття: «безробіття», «зайнятість», «рівень безробіття»; 

з’ясувати  причини, види та наслідки безробіття; сприяти розумінню 

економічного змісту природного безробіття; 

- розвивати вміння обчислювати рівень безробіття та пояснювати 

необхідність державної політики щодо боротьби з безробіттям; 

- економічне мислення, толерантне ставлення учнів один до одного; 

- виховувати економічне мислення; прагнення до досягнення життєвих 

цілей; толерантне ставлення учнів один до одного; 

- удосконалювати навички самостійної роботи, вміння готувати 

повідомлення, робити публічні виступи. 

Обладнання та матеріали: мультимедійний проектор, екран, 

комп’ютер, комп’ютерна презентація, роздатковий матеріал. 

Підготовчий етап: творчі завдання учням (за бажанням, за 1 

тиждень). 

1. «Види безробіття» – презентація 

2. «Соціально-економічні наслідки безробіття» – презентація. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу 

Методи і методичні прийоми: 

- елементи медіаосвіти; 

- установлювання доцільних зв’язків між інформаційними 

повідомленнями; 

- вміння трансформувати інформацію залежно від мети 

комунікативної взаємодії; 

- випереджальне завдання; 

- проблемне питання; 

- дискусія 

 



ХІД УРОКУ 

І. Організаційний етап. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 На минулому уроці і ми з вами вивчили тему «Причини 

економічних коливань. Сьогодні приступимо до вивчення нової 

теми, але спочатку, давайте трохи згадаємо основні моменти 

минулої теми. 

Дайте відповіді на питання: 

1. Що для економіки країни краще: економічне дно чи пік? (Очікувана 

відповідь учня : пік) 

2. До чого може призвести затяжне економічне дно? (Очікувана 

відповідь учня : до занепаду економіки країни ) 

3. Рівень чого на дні найвищий, а на піці найнижчий? (Очікувана 

відповідь учня : безробіття)  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Ми вже знаємо, що показник ВВП на душу 

населення характеризує рівень розвитку країни. Ще 

одним показником добробуту людей є показник 

зайнятості. Кожна країна зацікавлена у високій 

зайнятості робочої сили та невисокому вимушеному 

безробітті. Люди хочуть мати високооплачувану 

роботу відповідно до своїх здібностей та інтересів. 

Проте жодне суспільство не здатне забезпечити 

роботою всіх працездатних. В економіці безробіття 

виникає з різних причин. В країні одночасно з 

безробіттям існують вакансії, тобто вільні місця, які не 

можуть зайняти безробітні з різних причин. 

Втрата робочого місця може мати для окремої людини 

погані наслідки. Масове ж безробіття спричиняє 

шкідливі наслідки для всього суспільства. Воно виникає 

через порушення макроекономічної рівноваги. 



ІV. Повідомлення теми і мети уроку. 

План. 

1. Безробіття та категорії населення країни. 

2. Рівень безробіття. 

3. Причини безробіття. 

4. Види безробіття. 

5. Соціально-економічні наслідки безробіття. 

Слово вчителя. 

1. Безробіття та категорії населення країни 

Безробіття - ситуація в економіці, за якої люди, які можуть і 

бажають працювати, перебувають у пошуку відповідних робочих місць. 

Практично неможливо знайти у світі країну, де немає тієї чи іншої форми 

безробіття. І Україна теж не виняток. Кожен працівник може в той чи 

інший момент залишитися безробітним, в силу різних обставин. Це 

можуть бути особисті обставини - переїзд на новее місце проживання, 

стан здоров'я, підвищення кваліфікації, бажання знайти роботу, що 

забезпечує кар'єрний ріст та ін. Залишитися без роботи можна і за 

обставинами, які мало залежать від людини - спад в економіці, зміна 

галузевої структури. За будь-якої причини, якщо людина залишиться без 

роботи, якщо пошуки нового робочого місця на довго затягуються, це 

стає важким випробуванням для людини і його сім'ї. 

Мозковий штурм 

Давайте подумаємо, які проблеми в суспільстві і в економіці країни 

тягне за собою безробіття? (можливі відповіді учнів) 

1) Безробітня людина нічого не виробляє, тому безробіття 

перешкоджає зростанню добробуту країни. 

2) Держава змушена шукати кошти для порятунку безробітних від 

голодної смерті, виділяючи для цього державні гроші, які завжди 

обмежені. 

3) Зростання безробіття скорочує попит на товари на ринку, 



ускладнює збут товарів і сприяє скороченню робочих місць. 

4) Безробіття загострює політичну ситуацію в країні. 

5) Зростання безробіття веде до зростання кількості злочинів.



2. Рівень безробіття 

 

 

Наприклад, в Україні у 2016р. Нараховувалося 989 

тис.безробітних. Кількість працездатного населення – 27 472 тис. 

осіб. Розрахуємо рівень безробіття в Україні в 2016 році.    

 * 100% =3,6%. 

 

 

3.Причини безробіття  (Бесіда з учнями). 
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4.Види безробіття: 

 

 

Фрикційне і структурнее безробіття абсолютно неминучі, уникнути їх у 

будь-якій економічній системі неможливо. Коли говорять, що в країні 

«повназ айнятість», то в ній немає циклічного безробіття, яке в фазі 

піднесення дорівнює нулю. 

Як же знизити рівень безробіття? 

Наприклад,  

- рівень фрикційного безробіття може бути знижений за рахунок 

поліпшення інформаційного забезпечення ринку праці, а також ліквідації 

чинників, які знижують мобільність робочої сили. 

  

- Структурне безробіття можна подолати шляхом усунення невідповідності 

між структурною пропозицією праці та попиту на неї, появі нових галузей і 

виробництв.  

- Найважче подолати циклічне безробіття: необхідно створити умови для 

зростання попиту на товари, допомогти збільшенню самозайнятості, 
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створювати нові робочі місця тощо. 

 

Учень презентує презентацію «Соціально-економічні наслідки безробіття». 

Психолог аналізує. 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

Завдання 1. Визначте в кожному із наведених прикладів вид 

безробіття і позначте його буквами (ф - фрикційне, с - структурне, ц - 

циклічне). 

 

ф Закінчився сезон будівельних робіт і 200 будівельників залишились 

без роботи 

с Реалізація програми «Розброєння» призвела до розформування 2-х 

військових частин; 600 військовослужбовців звільнено в запас 

с 10 працівників заводу замінив один станок з числовим програмним 

управлінням 

ф Бухгалтер Іванов вже два місяці безробітний, він звільнився з 

приватного підприємства через низьку зарплату і шукає іншу роботу 

ц Закрили цех з випікання тістечок і звільнили 6 пекарів через значне 

падіння попиту населення на цю продукцію 

 

Завдання 2. Заповнити таблицю, визначивши, знижують чи 

збільшують рівень безробіття в Україні наведені чинники  

 

 

Чинники 

Рівень безробіття в 

Україні 
Знижується 

(«-») 

Зрост

ає 

(«+») 

Еміграція громадян України за кордон   

Залучення іноземних працівників для виконання 

деяких робіт 

  

Добровільне звільнення з метою пошуку більш 

сприятливого варіанта трудової діяльності 
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Приплив біженців   

Відплив капіталів за кордон   

Покращення стану виробництва   

Надання роботодавцям коштів на перекваліфікацію 

співробітників 

  

Зниження попиту на ряд професій   

 

(Альтернативне завдання). 

 

Психологічний тест «Яка робота вам підходить?» 
Щоб дізнатися, який тип роботи вам підходить найбільше, пройдіть цей 

нескладний тест, обираючи один із запропонованих варіантів відповіді. 

Тестові запитання. 

 

1. Що на роботі вас приваблює найбільше? 

а) Робота з технікою; 

б) робота і з технікою, і з людьми; 

в) спілкування з людьми. 

 

2. Де б ви хотіли жити? 

а) У місті; 

б) у маленькому селі; 

в) у лісі, подалі від чужих очей. 

 

3. Чи любите ви дарувати подарунки? 

а) Звичайно; 

б) не завжди; 

в) ні. 

 

4. Вас приваблює робота в галузі наукових пізнань чи суспільної діяльності? 

а) У галузі науки; 

б) не знаю; 

в) суспільна робота. 

 

5. Що цікавого в професії продавця? 

а) Спілкування з клієнтами; 

б) не знаю; 

в) ведення документації. 

 

6. Чи висували вас коли-небудь на керівні посади? 

а) Ні, жодного разу; 

б) кілька разів; 

в) багато разів. 
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7. Припустімо, ви зробили наукове відкриття. Що ви робитимете далі? 

а) Удосконалюватиму його; 

б) не знаю; 

в) знайду йому практичне застосування. 

  

 

 

Інструкції 

За кожну відповідь «а» поставте 1 бал, з 

а відповідь «б» — 2 бали,  

за відповідь «в» — 3 бали.  

Підсумуйте отримані бали. 

 

Результати тесту 

 

До 9 балів.  

Ви просто створені для роботи з людьми. Ви відкриті та доброзичливі, 

чуйні й невимушені. Постійна готовність до співробітництва, уважність до 

людей притягують до вас оточуючих. Ви не боїтеся критики, однак 

приділяйте більше увагу близьким людям, щоб відносини з ними не стали 

поверхневими. 

10-15 балів.  

Ви однаково добре працюєте і на самоті, і в колективі. Вам цікава 

робота з технікою і контакти з людьми. Ви не замкнута людина, хоча іноді 

вам хочеться побути наодинці. Вам нудно без спілкування, але найбільше 

вас захоплює не мета, а процес. 

16-21 бал.  

Ви схильні працювати на самоті, прагнете зрозумілості й чіткості. Вам 

важко розібратися в тонкощах людських відносин, але ви легко 

справляєтеся зі складними завданнями. Вам непросто досягти глибокої 

прихильності, і це часом кривдить друзів і близьких. 

 

VI. Підведення підсумків 

Підведемо підсумки сьогоднішнього уроку. 

 

1. Ви, як майбутні наймані працівники, усвідомили сутність 

зайнятості та безробіття як закономірних наслідків функціонування ринку 

праці, навчилися розрізняти види безробіття, корегувати власну поведінку у 

разі втрати роботи. 

2. Як відповідальні громадяни зрозуміли соціально-економічні 

наслідки безробіття. 

 

VII. Домашнє завдання: 
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1) Опрацювати відповідний матеріал підручника 

2) Написати есе на тему: «Безробіття – не вирок» 
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Додатки 

Додаток 1. 

Таблиця визначення в кожному із наведених прикладів виду 

безробіття (ф - фрикційне, с - структурне, ц - циклічне). 

 

ф Закінчився сезон будівельних робіт і 200 будівельників залишились 

без роботи 

с Реалізація програми «Розброєння» призвела до розформування 2-х 

військових частин; 600 військовослужбовців звільнено в запас 

с 10 працівників заводу замінив один станок з числовим програмним 

управлінням 

ф Бухгалтер Іванов вже два місяці безробітний, він звільнився з 

приватного підприємства через низьку зарплату і шукає іншу роботу 

ц Закрили цех з випікання тістечок і звільнили 6 пекарів через значне 

падіння попиту населення на цю продукцію 
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Додаток 2 

Таблицю для визначення, знижують чи збільшують рівень безробіття 

в Україні наведені чинники  

 

 

Чинники 

Рівень безробіття в 

Україні 
Знижується 

(«-») 

Зрост

ає 

(«+») 

Еміграція громадян України за кордон   

Залучення іноземних працівників для виконання 

деяких робіт 

  

Добровільне звільнення з метою пошуку більш 

сприятливого варіанта трудової діяльності 

  

Приплив біженців   

Відплив капіталів за кордон   

Покращення стану виробництва   

Надання роботодавцям коштів на 

перекваліфікацію співробітників 

  

Зниження попиту на ряд професій   
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Додаток 3. 

Психологічний тест «Яка робота вам підходить?» 

Щоб дізнатися, який тип роботи вам підходить найбільше, пройдіть цей 

нескладний тест, обираючи один із запропонованих варіантів відповіді. 

Тестові запитання. 

1. Що на роботі вас приваблює найбільше? 

а) Робота з технікою; 

б) робота і з технікою, і з людьми; 

в) спілкування з людьми. 

 

2. Де б ви хотіли жити? 

а) У місті; 

б) у маленькому селі; 

в) у лісі, подалі від чужих очей. 

 

3. Чи любите ви дарувати подарунки? 

а) Звичайно; 

б) не завжди; 

в) ні. 

 

4. Вас приваблює робота в галузі наукових пізнань чи суспільної діяльності? 

а) У галузі науки; 

б) не знаю; 

в) суспільна робота. 

 

5. Що цікавого в професії продавця? 

а) Спілкування з клієнтами; 

б) не знаю; 

в) ведення документації. 

 

6. Чи висували вас коли-небудь на керівні посади? 

а) Ні, жодного разу; 

б) кілька разів; 

в) багато разів. 

 

7. Припустімо, ви зробили наукове відкриття. Що ви робитимете далі? 

а) Удосконалюватиму його; 

б) не знаю; 

в) знайду йому практичне застосування. 
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Інструкції 

За кожну відповідь «а» поставте 1 бал, з 

а відповідь «б» — 2 бали,  

за відповідь «в» — 3 бали.  

Підсумуйте отримані бали. 

 

Результати тесту 

 

До 9 балів.  

Ви просто створені для роботи з людьми. Ви відкриті та доброзичливі, 

чуйні й невимушені. Постійна готовність до співробітництва, уважність до 

людей притягують до вас оточуючих. Ви не боїтеся критики, однак 

приділяйте більше увагу близьким людям, щоб відносини з ними не стали 

поверхневими. 

10-15 балів.  

Ви однаково добре працюєте і на самоті, і в колективі. Вам цікава 

робота з технікою і контакти з людьми. Ви не замкнута людина, хоча іноді 

вам хочеться побути наодинці. Вам нудно без спілкування, але найбільше 

вас захоплює не мета, а процес. 

16-21 бал.  

Ви схильні працювати на самоті, прагнете зрозумілості й чіткості. Вам 

важко розібратися в тонкощах людських відносин, але ви легко 

справляєтеся зі складними завданнями. Вам непросто досягти глибокої 

прихильності, і це часом кривдить друзів і близьких. 
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Додаток 4. 

(додаткова інформація для вчителя) 

 

Непрацездатне працездатне 

Населення країни поділяється на  

непрацездатне: 

- особи віком до 16 років, старше 60, жінки старше 55, хворі 

недієздатні особи; особи, що знаходяться у тривалій ізоляції 

(колонії, психіатричні лікарні, тюрми); особи без певного місця 

проживання) та  

працездатне: 

-  економічно неактивне населення (учні, студенти, пенсіонери, 

домогосподарки, особи, що доглядають хворих, особи, що 

зневірилися знайти роботу – це люди, які могли б працювати але не 

працюють за різними причинами; 

-  економічно активне населення (робоча сила) це – люди, які 

працюють або активно шукають роботу.  

 

Безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому 

частина економічно активного населення не має роботи й заробітку. 

Зайняте населення – це люди забезпечені оплачуваними робочими 

місцями. Нажаль, частина людей не мають робити але активно її шукають –

це безробітні.  

Безробітні - це особи віком 16 - 70 років (зареєстровані та 

незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно відповідають 

трьом умовам:  

а) не мають роботи (прибуткового заняття);  

б) активно шукають роботу або намагаються організувати власну 

справу впродовж останніх чотирьох тижнів;  

в) готові приступити до роботи впродовж найближчих двох тижнів. 

 

Види безробіття: 

1. Фрикційне  

2. Структурне  

3. Циклічне  

 

Причини безробіття  

1. Глибокі структурні зрушення в економіці. 

2. Спади та кризи в економіці. 

3. Зміни в демографічній структурі 

4. Нерівномірне розміщення продуктивних сил 

5. Упровадження новітніх технологій 

6. сезоні коливання рівня виробництва окремих галузей економіки 
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Наслідки безробіття  

Дискусійне обговорення наслідків безробіття 

 

Негативні соціально-економічні наслідки безробіття  

1. Відставання ВВП від потенційного рівня. 

2. Посилення соціальної напруги у суспільстві (масові протести, політичні 

конфлікти тощо). 

3. Ускладнення криміногенної ситуації у країні, зростання злочинності, 

пониження рівня безпеки тощо. 

4. Зниження (іноді до нульового рівня) грошових доходів. 

5. Проблеми з обсягом та якістю споживання. 

6. Втрата кваліфікації. 

7. Психологічні проблеми: стреси і розлад здоров’я. 

 

Головними завданнями державної служби зайнятості є: 

• розробка і здійснення заходів щодо реалізації державної політики 

зайнятості, які забезпечують зайнятість працездатного населення та 

матеріальну допомогу громадянам на випадок безробіття; 

• систематичне вивчення процесів на ринку праці й у сфері 

професійної зайнятості та професійного навчання, а також складання 

необхідних прогнозів для розробки та впровадження заходів щодо 

регулювання ринку праці та зайнятості робочої сили; 

• раціональне й ефективне використання коштів Державного фонду 

сприяння зайнятості населення; 

• контроль над дотриманням законодавства про зайнятість 

державними та громадськими органами, підприємствами, установами й 

організаціями незалежно від форм власності. 

Державна служба зайнятості відповідно до покладених на неї завдань: 

• інформує населення про стан ринку праці, наявність вільних робочих 

місць і вакантних посад на підприємствах, в установах і організаціях, про 

послуги, що надаються службою зайнятості; 

• консультує громадян з питань одержання роботи, у тому числі в 

інших населених пунктах держави, умов і оплати праці; 

• інформує та консультує власників підприємств, установ і організацій 

або уповноважені ними органи про наявність незайнятої робочої сили на 

відповідній території, можливість забезпечення нею підприємств, установ і 

організацій, включаючи проведення переселення громадян і членів їх сімей 

з інших регіонів; 

• здійснює облік громадян, які звертаються з питань 

працевлаштування, вільних робочих місць і вакантних посад, створює 

автоматизовані банки даних про потреби підприємств, установ і організацій 

у кадрах; 

• здійснює добір і направлення на підприємства, в установи і 

організації незалежно від форм власності та господарювання працівників 
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потрібних професій (спеціальностей) і кваліфікації, контроль над їхнім 

працевлаштуванням; 

• проводить первинний облік працевлаштування громадян, а також 

громадян, направлених на професійну підготовку, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку і оплачувані громадські роботи; сприяє створенню 

додаткових робочих місць на підприємствах, в установах і організаціях для 

громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах 

конкурувати на ринку праці, а також на територіях пріоритетного розвитку; 

• розробляє прогнози щодо структури робочих місць, потреб 

підприємств, установ і організацій у працівниках за їх професійним складом 

та визначає на цій основі обсяги й напрями професійної підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників та 

незайнятого населення; 

• здійснює заходи щодо професійної підготовки, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки вивільнюваних працівників і безробітних як 

у навчальних закладах системи служби зайнятості, так і в інших навчальних 

закладах з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів громадян з 

метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці; 

• бере участь у підготовці та реалізації державних і територіальних 

програм зайнятості, заходів щодо запобігання безробіттю; 

• вносить до місцевих державних адміністрацій, виконавчих комітетів 

відповідних рад народних депутатів пропозиції щодо бронювання на 

підприємствах, в установах і організаціях до 5 % загальної кількості 

робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на 

рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

• бере участь в організації оплачуваних громадських робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах і організаціях 

комунальної власності та за договорами на інших підприємствах, в 

установах і організаціях; 

• реєструє безробітних, здійснює їх працевлаштування, а також 

виплачує грошову допомогу з безробіття, подає матеріальну допомогу 

безробітному та членам сім’ї, які перебувають на його утриманні, видає 

безвідсоткові позики для зайняття підприємницькою діяльністю; 

• виплачує стипендії громадянам, які за направленням служби 

зайнятості проходять професійну підготовку, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку; 

• готує пропозиції щодо визначення територій пріоритетного 

розвитку, де збільшення кількості робочих місць заохочується державою; 

• інформує населення про наявність навчальних закладів, центрів, 

курсів, технічних шкіл, комбінатів, пунктів підготовки та перепідготовки 

кадрів, про умови навчання в них; 

• здійснює роботу з питань організації професійної діяльності 

громадян України за кордоном; 

• видає сертифікати комерційним організаціям, що надають послуги, 

пов’язані з профорієнтацією, підвищенням професійного рівня та 
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підготовкою до роботи громадян за новою професією, а також сприяють 

працевлаштуванню громадян у період тимчасового перебування їх за 

кордоном; 

• готує пропозиції про доцільність і можливість залучення та 

використання іноземної робочої сили, сприяє іноземним громадянам у 

професійній діяльності; 

• здійснює контроль над дотриманням державними та громадськими 

органами, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм 

власності та господарювання законодавства про зайнятість населення; 

уживає заходів щодо запобігання незаконному використанню робочої сили; 

• розробляє статистичну звітність про стан ринку праці, забезпечує її 

достовірність і своєчасне подання; 

• проводить облік та складає звіти про витрачання коштів Державного 

фонду сприяння зайнятості населення. 

 

 


