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Про викладання економіки 
у 2013/2014 н.р.

Актуальність шкільної економічної освіти обу-
мовлена радикальними змінами в економічній сис-
темі нашої країни. Концепція сучасної національної 
школи звертає увагу на те, що сьогодні випускників 
треба наділяти не стільки конкретними знаннями і 
навичками, скільки закладати в них базу творчого 
мислення і культури. Саме це створює умови для 
всебічного розвитку особистості, що пристосована 
до самостійного життя в умовах ринкової економіки. 
Економічні знання, отримані учнями, дозволятимуть 

аналізувати інформацію, осмислено сприймати су-
часні події, орієнтуватися в економічних програмах 
уряду, вступати у цивілізовані відносини і приймати 
економічно виважені рішення.

Викладання економіки у 5-9 класах загально-
освітньої школи може бути організоване за раху-
нок шкільного компоненту освіти за програмами 
«Подорож у світ економіки» (5-6 клас), «Сімейна 
економіка» (7 клас), «Людина і світ професій » (8 
клас), «Основи економіки» (8-9 клас), «Особиста 
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готовність учнів до вибору професій економіко – під-
приємницької сфери» ( 9 клас ), «Ділова активність» 
(9 – 10 клас).

Інтеграція економічних і правових питань у 8-9 
класах може бути представлена факультативними 
курсами на основі законодавства про захист прав 
споживача. Для викладання цих курсів рекомендуємо 
використати програму «Основи споживчих знань», яка 
має навчально-методичне забезпечення : навчальний 
посібник та практикум для учнів. Споживча освіта має 
стати складовою формування громадянина демокра-
тичного суспільства. Вміння орієнтуватись на ринку 
товарів і послуг, знаходити інформацію споживчого 
характеру повинно бути пріоритетним у підготовці учня 
до самостійного життя.

При організації допрофільного вивчення економіки 
у 8-9 класах за рахунок варіативної складової на-
вчального плану рекомендується вивчати курс «Моя 
економіка» (автори Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, 
І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко).

У класах з поглибленим вивченням економіки про-
понуємо до використання програми «Основи економі-
ки» (авт. Клим’юк І. І.) або 

«Основи економіки» (автори Л.М.Кириленко, 
Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко).

У старшій школі економіка як базова дисципліна з 
наступного, 2013/2014 навчального року викладається 
в 11-класах усіх профілів, окрім економічного  (одна 
година на тиждень). На профільному рівні економіка 
викладається у класах економічного профілю. Навчан-
ня здійснюється з використанням програм, які знайомі 
вчителям:

– Програми для загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Економіка. 11 класи. Рівень стандарту, академічний 
рівень. – К., 2010;

– Програми для загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Економіка. 10-11 клас. Профільний рівень. К., 2010;

– Програми для профільного навчання у загально-
освітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і 
факультативів. 10-11 кл. (видавництво Камянець-По-
дільський:  Абетка-Нова, 2003,2006);

– Збірник програм з економіки для загальноосвітніх 
навчальних закладів (курси за вибором) Частина І. 10-
11 класи (для 11 класу), (видавництво . Аксіома, 2008);

– Збірник програм з економіки для загальноосвітніх 
навчальних закладів (курси за вибором). Частина ІІ, 
(видавництво: Аксіома, 2008);

– Економіка. Програми курсів за вибором та фа-
культативів. – К., 2010;

– Основи споживчих знань. (Гільберг Т.Г., Капіруліна 
С.Л., Довгань А.І. та ін.). ЄС і ПРООН, 2008.

Вивчення економіки у 2013-2014 н.р. для загально-
освітніх навчальних закладів рівня стандарту й акаде-
мічного рівня, як і в попередньому навчальному році, 
має такі особливості:

– навчальна дисципліна викладається у 11 класах, 
а програма розрахована на 35 годин, що охоплюють 
години вивчення матеріалу на уроках, включно з тими, 
які призначені для виконання практичних робіт, та ре-
зервний час;

– програмою передбачено чотири розділи – «1. 
Основи економічного життя суспільства», «2. Ринкова 
економіка», «3. Національна економіка як ціле», «4. 

Світова економіка» – які охоплюють десять тем.
Для вивчення навчальної дисципліни економіка 

рекомендовано підручники-переможці Всеукраїнського 
конкурсу підручників для 11-их класів: 

І. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 
11 клас (авт. Радіонова І.Ф.), видавництво «Аксіома», 
2011.

ІІ. Економіка. (рівень стандарту, академічний рі-
вень),  11 клас (авт.  Крупська Л.П., Тимченко І.Є., 
Чорна Т.І.). – Харків: Ранок, 2011

Профільне навчання економіки у старшій школі за-
безпечується вивченням курсу «Економіка» протягом 
210 годин навчального часу (по три години на тиждень 
у 10-му та 11-му класах), уведенням курсів за вибором 
та факультативів і близьких до економіки предметів: 
математики на академічному рівні та географії на про-
фільному. 

Вивчення економіки у 2013-2014 н.р. на профіль-
ному рівні у загальноосвітніх навчальних закладах з 
поглибленим вивченням економіки, також не буде від-
різнятися від попереднього навчального року:

– навчальний предмет викладається у 10 та 11 
класах, програма розрахована на 105 годин, що охо-
плюють 90 годин на вивчення матеріалу на уроках, 10 
годин – на виконання практичних (лабораторних) робіт 
та 5 годин – резервного часу в кожному класі;

– програма включає п’ять розділів – 1. «Вступ 
до економічної теорії», 2. «Фундаментальні поняття 
ринкової економіки та ринкова інфраструктура», 3. 
«Теорія і практика підприємницької діяльності»,  4. 
«Національна економіка та роль уряду у її функціону-
ванні», 5. «Світова економіка та інтеграційні процеси», 
які охоплюють двадцять чотири теми.

В 11 класі учні переходять  до вивчення підприємни-
цтва та різних аспектів діяльності фірм, особливостей 
національної економіки та ролі уряду у її функціонуван-
ні, а також особливостей розвитку світової економіки 
та інтеграційних процесів у світі. 

Університетом банківської справи Національного 
банку України з метою виховання освіченого фінан-
сового споживача та підготовки його до взаємодії 
з фінансовою системою розроблено для загально-
освітніх навчальних закладів курс за вибором «Фі-
нансова грамотність». Пропонований курс для 10 
класу (34 год.) забезпечено навчальною програмою, 
робочим зошитом для учня та навчальним посібни-
ком, які схвалені комісією з економіки Науково – ме-
тодичної ради з питань освіти Міністерства освіти і 
науки України. 

Перелік посібників, які можуть бути використані при 
вивчені економіки постійно оновлюється,  друкується 
в щорічному інформаційному збірнику Міністерства 
освіти і науки України та розміщені на офіційному веб-
сайті Міністерства освіти і науки:  (www.mon.gov.ua) 
та веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти : (www.iitzo.gov.ua).
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