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Abstract

The paper analyzes empirical data relative to the economic competency among the
senior pupils of secondary school and aimed at determining the level of economic
knowledge. Moreover, subjective and objective factors contributing to the adequate
knowledge acquisition are characterized.

Від того, як фор му ють ся еко номічні знан ня у сьо годнішніх шко лярів,
за ле жить їхнє под аль ше ста нов лен ня як суб’єктів про фесійно-тру до вої
діяль ності за умов рин ко вих відно син та роз вит ку підприємниц тва.
Адже кінце вою ме тою еко номічно го на вчан ня є підго тов ка мо лоді до від -
повідаль ної участі у суспільно-еко номічно му житті краї ни, тому до слi -
джен ня рівня еко номічних знань сьо годнішніх стар шок лас ників є вель ми
ак ту аль ним.

Вихідним по нят тям у на шо му дослідженні є по нят тя еко номічної свідо -
мості, струк ту ра якої по ряд із мо ти ваційни ми скла до ви ми та уста нов ка ми
на діло вий успіх містить еко номічні знан ня. Цей останній, коґнітив ний еле -
мент струк ту ри еко номічної свідо мості, а та кож шля хи та за со би його фор -
му ван ня і бу дуть роз гля нуті у даній статті.

Досліджен ня охоп лю ва ло учнів 9–11-х класів міських та сільських за -
галь но освітніх шкіл чо тирь ох об лас тей Украї ни — Вінниць кої, Дніпро пет -
ро вської, Київської та Пол та вської. В опи ту ванні, про ве де но му на весні 2006
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року за трьохрівне вою ра йо но ва ною гніздо вою вибіркою з до бо ром ти по вих 
об’єктів, вив ча ли ся еко номічні уяв лен ня 1053 стар шок лас ників — учнів
шкіл об лас них центрів та міста Києва, міст об лас но го підпо ряд ку ван ня, ра -
йон них центрів та се лищ місько го типу, а та кож сіл1.

Для пе ревірки рівня еко номічної обізна ності стар шок лас ни кам було за -
про по но ва но відповісти на п’ять за пи тань-тестів, що місти ли виз на чен ня
пев них еко номічних по нять.

У за пи тан нях-тес тах про зміст по нять “рен та бельність підприємства”,
“дивіденд” і “дохід підприємства” були за кла дені пра вильні виз на чен ня, а
фор му лю ван ня по нять “дер жав ний бюд жет” і “собівартість про дукції” були
на вмис но не пра виль ни ми. З от ри ма них відповідей вид но, що для більшості
стар шок лас ників “дохід підприємства” ви я вив ся зро зумілим еко номічним
терміном (77,4% слуш них відповідей) і, відповідно, на й мен ша час тка шко -
лярів (13,7%) мали сумніви в оцінці його виз на чен ня. Отри мані по каз ни ки
за га лом свідчать про вплив су час них умов жит тя на еко номічну обізнаність
стар шок лас ників. З огля ду на те, що термін “дивіденд” є ши ро ко вжи ва ним не
лише у соціаль но-еко номічній літе ра турі, а й у по всяк ден но му  слово вжитку,
більшість стар шок лас ників (60,4%) пра виль но зорієнту ва ли ся у сво їх від по -
відях, хоча май же тре ти на опи та них (32,0%) ва га ла ся щодо оцін ки. Дещо
по-іншо му виг ля да ють відповіді учнів на за пи тан ня про зміст по нят тя “дер -
жав ний бюд жет”: лише по ло ви на з них (50,4%) дали слуш ну відповідь,
25,4% — по мил ко ву і 24,2% ва га ли ся з відповіддю. Усклад нен ня ви ник ли з
виз на чен ням та ких еко номічних по нять, як “рен та бельність під приємства” та 
“собівартість про дукції”: пер ше по нят тя пра виль но виз на чи ли лише 38,4%
опи та них, дру ге — 32,0%. Це мож на по яс ни ти тим, що дані терміни є спе -
ціалізо ва ни ми і вжи ва ють ся пе ре важ но у фа хо вих ко лах, тому без спеціаль -
них знань учням важ ко зро зуміти їхній зміст. До того ж за своєння шко ля ра ми 
еко номічних знань час то має фор маль ний ха рак тер. Інфор мацію еко номічно -
го пла ну вони ме ханічно за пам ’я то ву ють, але не за вжди осмис лю ють.

За га лом усе ред нені ре зуль та ти свідчать, що більша час ти на рес пон -
дентів (51,7%) орієнту ють ся в еко номічних термінах і на за пи тан ня-тес ти
відповіли слуш но, хоча чи ма ло (19,2%) й тих, хто дав не пра вильні відповіді,
а та кож ва гав ся (29,1%).

Спос терігається пев не зрос тан ня рівня еко номічних знань шко лярів із
віком. Так, час тки пра виль них відповідей ста но ви ли 45,6% се ред учнів 9-х
класів, 53,6% — 10-х і 56,0% — 11-х класів, а ва га ли ся, відповідно, 36,8% учнів 
9-х класів, 25,5% — 10-х і 24,8% — 11-х класів2. Зок ре ма, згідно з відповідями
на за пи тан ня-тест про дер жбюд жет, ви я ви ло ся, що учні 11-х класів кра ще
орієнту ють ся у цьо му по нятті, ніж учні 9-х та 10-х (58,4% про ти 44,9 та 48%
відповідно) класів3. По ка зо ви ми є й відповіді на за пи тан ня-тест про ди -
віден ди. Тут спос терігається знач не підви щен ня рів ня еко номічної обізна -
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ності за леж но від роз поділу за ро ком на вчан ня: 9-й клас — 49,3%, 10-й —
64,1% і 11-й — 67,8%1.

Досліджу ю чи відповіді стар шок лас ників на за пи тан ня-тест про дохід
підприємства, ми з’я су ва ли, що на й кращі по каз ни ки ма ють учні 10-х класів
(81,6%), тоді як і дев ’я тик лас ни ки (71,9%), і оди над ця тик лас ни ки (77,4%)
по ка за ли порівня но нижчі ре зуль та ти2. І саме се ред учнів 10-х класів ви я ви -
ло ся на й мен ше тих, хто вагається з цьо го при во ду (9,5%). Така різни ця у
відповідях може бути зу мов ле на тим фак том, що осно ви еко номіки, як об о -
в’яз ко ву дис ципліну, вик ла да ють саме в 10-му класі, що по зна чається на
рівні те о ре тич них еко номічних знань стар шок лас ників. За га лом же на ве -
дені дані вка зу ють на вплив року на вчан ня на фор му ван ня у стар шок лас -
ників не обхідно го в май бут ньо му об ся гу еко номічних знань.

Ха рак те ри зу ю чи зв’я зок успішності учнів із рівнем еко номічних знань,
кон ста туємо, що, як слід було очіку ва ти, ви щий за галь ний рівень успіш -
ності свідчить про кра щу зорієнто ваність в еко номічних по нят тях (табл. 1).

Таб ли ця 1

Еко номічна обізнаність стар шок лас ників
за леж но від їхньої успішності, %

Гру пи за
успішністю* Пра виль на відповідь Неп ра виль на

відповідь Ва ган ня щодо оцінки

10–12 балів 60,6 17,0 22,4

7–9 балів 50,8 19,7 29,5

1–6 балів 39,6 24,2 36,2

* Роз поділ за гру па ми ґрун то ва ний на відповідях на за пи тан ня про оцінки, які пре ва -
лю ва ли впро довж остан ньої чверті.

Одним із чин ників, що впли ва ють на рівень еко номічної обізна ності
учнів стар ших класів, є ста тус батьків. У своєму дослідженні ми спро бу ва ли
вста но ви ти зв’я зок між цими змінни ми. До волі ви со кий по каз ник рівня еко -
номічної обізна ності у шко лярів, бать ки яких є при ват ни ми підприємця ми
(56,5% пра виль них відповідей). У да но му разі ви со кий рівень обізна ності
дітей, оче вид но, зу мов ле ний не лише еко номічною ком пе тентністю батьків,
а й сти лем жит тя цих ро дин, життєвими ціннос тя ми, се ред яких провідні
місця посіда ють власність, гроші, при бу ток тощо. Так само чи ма ло пра виль -
них відповідей да ють діти служ бовців (56,1%), що свідчить про ймовірну за -
лежність і від рівня освіти, і від ма теріаль но го ста но ви ща батьків. Зас лу го -
ву ють на ува гу по каз ни ки відповідей стар шок лас ників з ро дин інтеліґенції,
яка є твор чим яд ром “освіче ної ве рстви” суспільства. 53,4% пра виль них
відповідей да ють підста ви при пус ти ти вплив не лише знань, а й під при -
ємниць кої ак тив ності та ініціатив ності батьків на соціаль но-еко номічну
обізнаність їхніх дітей. Ціка вим є той факт, що більше по ло ви ни дітей без -
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робітних (52,1%) та кож ви я ви ли ся ком пе тен тни ми в еко номічних по нят -
тях. На нашу дум ку, це по яс нюється тим, що се ред без робітних є осо би з ви -
со ким рівнем освіче ності та куль ту ри, хоча на да ний мо мент вони не зна хо -
дять на леж но го місця в соціальній струк турі суспільства, а та кож тим, що
про бле ми еко номіки постійно об го во рю ють ся у ро дин но му колі, що та кож
по зи тив но впли ває на рівень еко номічних знань стар шок лас ників. Не на ба -
га то нижчі по каз ни ки в учнів, які є вихідця ми з ро дин сільгос ппрацівників
(51,2%) і робітників (48,0%). 

Важ ли вою скла до вою еко номічної свідо мості учнів стар ших класів є
зорієнто ваність у ви борі май бут ньої про фесійної діяль ності. Зок ре ма, уч -
ням було по став ле но таке за пи тан ня: “В якій сфері ти хотів би пра цю ва ти у
май бут ньо му?”. Ми про ран жу ва ли дані про ве де но го досліджен ня, щоб  ви -
значити пріори тетність сфер про фесійної діяль ності для стар шок лас ників і
порівня ти про фесійні пла ни шко лярів із рівнем еко номічних знань. Ре зуль -
та ти свідчать, що більшу кількість пра виль них відповідей на за пи тан ня-тес -
ти з пи тань еко номіки от ри ма но від тих, хто праг не пра цю ва ти в та ких ца ри -
нах, як ЗМІ (60,0%), підприємниц тво (58,5%), фіна нси (57,0%), мис тец тво
(53,4%), юри дичні служ би (51,4%). Дещо нижчі по каз ни ки зафіксо ва но у
відповідях рес пон дентів, котрі зорієнто вані на такі сфе ри діяль ності, як
армія (49,1%), охо ро на здо ров ’я (49,0%), по слу ги (48,7%), транс порт
(47,0%). Однак вибір май бут ньої про фесії, як по ка за ло досліджен ня, істот -
но го впли ву на рівень еко номічних знань учнів не має.

Що сто сується впли ву на рівень еко номічних знань учнів стар ших кла -
сів змісту пред метів, які вик ла да ють ся у школі, то мож на було очіку ва ти, що
обізнанішими в еко номічних спра вах бу дуть стар шок лас ни ки, яким  ви -
кладають осно ви еко номіки, підприємниц тва тощо. Нас правді ж ви я ви ло ся, 
що більше пра виль них відповідей (62,3% від да ної гру пи) та на й мен ше не -
пра виль них (16,2%) дали ті, хто, за їхніми свідчен ня ми, з жод но го пред ме та
не дізна ють ся про еко номічні та гос по дарські спра ви. Це підтвер джує не -
обхідність удос ко на лен ня змісту та ме то ди ки вик ла дан ня еко номічних дис -
циплін у сис темі се редніх за кладів освіти з ме тою підви щен ня рівня адап -
тації шко лярів до умов рин ко вих відно син.

Стар шок лас ни кам було за про по но ва но та кож вис ло ви ти свою дум ку
щодо сприй нят тя су час но го спо со бу жит тя за умов соціаль но-еко номічних
транс фор мацій, утвер джен ня при ват ної влас ності та рин ко вих відно син.
Ви я ви ло ся, що 40,3% рес пон дентів по зи тив но сприй ма ють реалії су час но го
укр аїнсько го суспільства і праг нуть за й ня ти в ньо му гідне місце. При цьо му
29,8% шко лярів не змог ли виз на чи ти ся у своїх відповідях, що озна чає або
бай ду же став лен ня (“мені бай ду же”), або стан не пев ності сто сов но своїх
планів на май бутнє. Порівню ю чи відповіді на за пи тан ня-тес ти із став лен -
ням стар шок лас ників до су час них умов жит тя, ми з’я су ва ли, що з тих, хто
по зи тив но ста вить ся до них, пра виль но відповіли 57,3%; з тих, хто ва гав ся з
відповіддю, — 42,7%. Звідси мож на зро би ти при пу щен ня, що став лен ня рес -
пон дентів до су час них суспільних реалій впли ває й на став лен ня до еко -
номічних знань, а отже на рівень їхньої еко номічної обізна ності.

Щоб дізна ти ся про вплив соціаль но го ото чен ня на еко номічну ком пе -
тентність стар шок лас ників, їм було по став ле но за пи тан ня: “Хто з пе реліче -
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них ни жче осіб частіше за інших роз мов ляє з то бою на гос по дарські теми та
дає по ра ди на май бутнє?” За мірою зна чу щості ці “дже ре ла” інфор мації роз -
поділи ли ся так: бать ки — 85,7%, вчи телі — 21,0%, ро дичі — 20,6%, друзі поза
шко лою — 15,4%, до рослі зна йомі — 12,2%; лише не знач на час тка учнів
(2,7%), як ви я ви ло ся, спілку ють ся з цієї теми з од но клас ни ка ми. Отже, сім’я 
є той соціаль ний інсти тут, що має на стар шок лас ни ка пер шо ряд ний вплив у
фор му ванні їхніх по глядів щодо май бут ньо го та при й нятті гос по да рських
рішень. На томість учи телі не ма ють та ко го ав то ри тет но го впли ву. Але з
аналізу пра виль них відповідей рес пон дентів на за пи тан ня-тес ти у зістав -
ленні із зовнішнім впли вом ви я ви ло ся, що з боку друзів в усіх гру пах, ви ок -
рем ле них за дже ре ла ми впли ву, час тка пра виль них відповідей ста но вить
при близ но по ло ви ну — від 53,3% (коли йдеть ся про спілку ван ня з дру зя ми
поза шко лою) до 51,1% (коли інфор мацію чер па ють від учи телів). Отже, у
ство ренні ефек тив ної мо делі фор му ван ня еко номічної свідо мості мо ло до го
по коління по ряд із сис те мою освіти слід та кож вра хо ву ва ти ко муніка тив -
ний ефект взаємодій із на й ближ чим ото чен ням.

Досліджен ня не ви я ви ло істот но го впли ву ґен дер но го чин ни ка на еко -
номічні знан ня шко лярів (час тка пра виль них відповідей се ред юнаків —
52,4%, се ред дівчат — 51,2%). Цей факт не відповідає ре зуль та там до слi -
джень за рубіжних уче них (А.Фе нем та А.Клеа), згідно з яки ми хлопці кра ще 
орієнту ють ся в пев них еко номічних по нят тях, ніж дівча та [див.: 2]. 

Рівень еко номічної обізна ності не за ле жить від по се ле нсько го чин ни ка,
який зви чай но впли ває на умо ви жит тя та сприй нят тя еко номічних реалій
(табл. 2).

Таб ли ця 2

За лежність еко номічної обізна ності стар шок лас ників
від типу на се ле но го пун кту, %

Тип на се ле но го
пун кту Пра виль на відповідь Неп ра виль на

відповідь Ва ган ня в оцінці 

Облас ний центр 49,2 27,1 23,7

Ра йон ний центр,
СМТ 48,0 19,8 32,2

Село 46,3 19,5 34,2

Ре зуль та ти аналізу ви я ви ли: 1) за лежність рівня еко номічної обізна -
ності стар шок лас ників від віку, успішності, став лен ня до су час но го жит тя
за умов при ват ної влас ності; 2) відсутність істот но го впли ву на ба гаж еко -
номічних знань учнів 9–11-х класів та ких чин ників, як соціаль не се ре до ви -
ще, те ри торіаль ний роз поділ та стать. Слід та кож підкрес ли ти не знач ний
вплив на рівень еко номічних знань шко ли (йдеть ся про зміст шкільних
пред метів та ав то ри тет учи телів). Слід виз на ти відірваність пред ме та “Ос -
но ви еко номіки” від життєвих реалій і без сис темність еко номічної шкільної
освіти, її неузгодженість з інформацією з інших джерел.
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