


ПЛАН УРОКУ

 Безробіття та категорії населення 

країни.

 Рівень безробіття.

 Причини безробіття.

 Види безробіття.

 Наслідки безробіття



Безробіття - ситуація в економіці, за якої люди, які 

можуть і бажають працювати, перебувають у пошуку 

відповідних робочих місць.

. Втрата роботи для більшості 

людей означає зниження життєвого 

рівня і завдає серйозну психологічну 

травму. Тому не дивно, що проблема 

безробіття часто є предметом 

політичних дискусій



ЯКІ ПРОБЛЕМИ В СУСПІЛЬСТВІ І В ЕКОНОМІЦІ

КРАЇНИ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ БЕЗРОБІТТЯ? 

- Безробіття перешкоджає зростанню добробуту країни

- Держава змушена шукати кошти для порятунку

безробітних

-Скорочується попит на товари на ринку, ускладнюється

збут товарів і скорочуються робочі місця

- Загострюється політична ситуація в країні

- Зростає кількість злочинів



НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ



РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ



ПРИЧИНИ БЕЗРОБІТТЯ



ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ



ЗАВДАННЯ 1.

Визначте в кожному із наведених прикладів вид 
безробіття і позначте його буквами 

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

Закінчився сезон будівельних робіт і 200 будівельників

залишились без роботи

Реалізація програми «Розброєння» призвела до розформування

2-х військових частин; 600 військовослужбовців звільнено в 

запас

10 працівників заводу замінив один станок з числовим

програмним управлінням

Бухгалтер Іванов вже два місяці безробітний, він звільнився з

приватного підприємства через низьку зарплату і шукає іншу

роботу

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 (+, -)

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



ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ

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.



РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ

За кожну відповідь «а» поставте 1 бал, за відповідь «б» — 2 бали, за відповідь «в» — 3 бали. 

 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.


