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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  

КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА 
 
Перехід до нової моделі господарювання, становлення та 

розвиток підприємництва на основі самостійної ініціативи та 
трансформації державної власності в інші форми суттєво 
позначились на всіх напрямах розвитку нашого суспільства: 
політичному, економічному культурному, освітньому. Україна 
відкриває для себе шлях переходу до економіки, що регулюється 
ринком. 

Природний розвиток підприємницької діяльності в країні — 
поява малих підприємств, приватних фірм, закордонних 
представництв і компаній, диверсифікація бізнесу — зробив 
очевидною просту істину: нехтування економічною освітою, 
формуванням культури підприємництва молодого покоління 
загрожує державі втратою конкурентоспроможності на світовому 
ринку та її економічній безпеці. Тому цілком своєчасною є 
підвищена увага до розбудови педагогічної діяльності саме у 
сфері шкільної економічної освіти і виховання. [2, 19] 

Масова економічна культура є важливим фактором 
оновлення економіки та розвитку трансформаційних процесів. У 
сучасному українському суспільстві спостерігається дефіцит 
ринкової культури, який виявляється у відсутності розуміння 
структури й механізмів ринкової економіки, досвіду участі в 
роботі ринкових структур, уміння виконувати певні економічні 
ролі в умовах ринкових реалій. Значна частина населення ще досі 
перебуває в полоні стереотипів, які перешкоджають вивільненню 
й зростанню потенціалу вільного економічного розвитку 
суспільства. До таких стереотипів масової економічної свідомості 
можна віднести: 

- зрівняльний ідеал споживання матеріальних благ, що 
допускає лише незначну розбіжність у рівнях та якості 
споживання; 



- уявлення про незаконність і аморальність великих статків, 
про кримінальне походження підприємницької діяльності та 
експлуататорську сутність підприємців; 

- покладання всієї повноти відповідальності за матеріальний 
добробут людини незалежно від її власної економічної активності 
на державу та офіційну систему соціального захисту населення; 

- "державна економічна свідомість" - почуття особистої 
відповідальності за належну державі власність, виражене в 
підтримці курсу на відмову від реальної приватизації землі та 
великих підприємств; 

- розуміння економічної реформи в категоріях 
адміністративного регулювання економіки (зміцнення трудової 
дисципліни, боротьба з тіньовою економікою, спекуляцією та 
корупцією, централізоване зниження цін тощо). 

Розв'язання важливих завдань, що постають  на  сучасному 
етапі соціально-економічного розвитку України, потребує 
якісного вдосконалення системи професійної підготовки фахівців 
з економіки у вищих навчальних закладах. Однак  починати 
необхідно зі школи. Дуже важливим є не тільки вивчення основ 
економіки, основ підприємницької діяльності, а й формування 
культури підприємництва та загальної економічної культури.[2, 
20] 

Розв'язання цих проблем потребує впровадження в практику 
загальноосвітніх закладів не окремого економічного курсу або 
предмета, а цілісної системи шкільної економічної освіти, 
орієнтованої на різні вікові категорії та рівні пізнавальної 
активності учнів. Загальна програма економічної освіти школярів 
має включати: 

 програму економічної освіти дня початкових 1—4 класів 
(азбуку економіки); 

 програму економічної освіти для середніх 5—8 класів 
(економіку найближчого оточення: школи, сім'ї, міста, села 
тощо); 

 програму економічної освіти для 9—10 класів (загальний 
курс економіки); 

 програму економічної освіти для учнів ліцеїв, гімназій, 
колегіумів, спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 



економічних дисциплін. 
Такий підхід дасть можливість створити єдиний освітній 

простір та забезпечити варіативність вимог з урахуванням 
вікових особливостей, індивідуальних можливостей і потреб 
школярів, дати різнорівневу економічну освіту залежно від 
профілю конкретної школи та потреб учнів. 

У процесі формування нової економічної культури та 
соціальних механізмів її реалізації необхідно використовувати 
досвід, нагромаджений країнами розвиненої демократії. Однак 
при цьому слід уникати сліпого некритичного копіювання. 
Механічне впровадження нових економічних цінностей неминуче 
викликатиме реакцію відторгнення. Мова, найімовірніше, 
повинна йти про можливості оптимального поєднання 
національних традицій і культурних зразків із тим новим 
потенціалом, який надає інтеграція в глобальному 
соціоекономічному просторі, а також про темпи, пріоритети, 
соціальні витрати цього процесу. 
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