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Abstract.  The results of a specific sociological interview of the pupils of 10411th forms
concerning their knowledge and comprehension of economic categories and
the ability to use them are analyzed.

У сучасному суспільстві внаслідок інтенсивної динамічності життя, по4
стійних і досить різких змін на всіх рівнях (політичному, економічному, матер4
іальному, геополітичному, освітньому та ін.) особливі вимоги висуваються до
здатності людини бути адекватною щодо цих змін.

Теоретико4методологічні основи вивчення категорії „знання” закладені
соціологією знання, зокрема в працях М. Вебера, П. Бергера, Т. Лукмана,
українських дослідників В. Бурлачука, М. Наумова та ін., в яких розкривається
зміст зазначеної категорії „знання” в соціологічному вимірі [1; 3; 2; 7; 8].

У здійсненні економічних перетворень важливе значення має розуміння
людьми економічних закономірностей життя суспільства. Рівень соціально4еко4
номічних знань, розуміння економічних категорій багато в чому визначає ефек4
тивність упровадження даних перетворень. Особливе значення при цьому
відіграють соціологічні опитування, які показують не лише розуміння населен4
ням суті та необхідності соціально4економічного знання, а й фіксують динамічні
сторони досліджуваного процесу.

Економічна підготовка молоді, зокрема шкільної, передбачає вироблення
чіткої уяви про наукові закономірності розвитку економіки, особливості рин4
кових відносин, цілеспрямоване, систематичне формування соціально4еконо4
мічних знань та вміння практично використовувати їх у практичній діяльності.

Особливість функціонування соціально4економічних знань, їх важливість
та проблеми оволодіння досліджувалися нами в межах конкретно4соціологіч4
ного дослідження „Економіка та учнівська молодь”. Основна мета дослідження
– вивчити оперування учнівською молоддю економічними категоріями.
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Об’єктом даного дослідження виступили учні загальноосвітніх шкіл та шкіл
місцевого підпорядкування (ліцеї, гімназії) м. Львова, а також слухачі Малої
академії наук при Львівському національному університеті ім. І. Франка. Усього
було опитано 590 учнів 10–11 класів, з них 340 – учні із загальноосвітніх шкіл
м. Львова (СЗОШ), 215 – учні ліцеїв та гімназій (ШМП) і 35 – слухачі Малої
академії наук (МАН), які мали намір вступати на економічний факультет
Львівського національного університету ім. І. Франка. Час проведення опиту4
вання березень – квітень 2005 р. При проведенні соціологічного дослідження
використана ймовірнісна багатоступенева вибірка, формування якої здійсню4
валося у кілька етапів за критерієм:

І етап передбачав поділ усіх шкіл м. Львова на загальноосвітні школи
(СЗОШ) та школи місцевого підпорядкування (ШМП).

ІІ етап – з усіх СЗОШ визначили вибіркову сукупність (n) при генеральній
сукупності N=2267 осіб і допустимій помилці 5%, тобто D=0,05. Таким чином,
у СЗОШ потрібно було опитати 340 осіб.

За формулою (наведеною в додатку А) розраховувалася вибіркова сукупність
для ШМП, яка становила 215 осіб при N=465 та допустимій помилці 5%.

ІІІ етап – усі СЗОШ були розподілені по районах в залежності від місця їх
розташування. Далі розраховувалося пропорційне відношення учнів кожного
району до загальної кількості учнів, яких потрібно опитати.

ІV етап – для того щоб вибірка по загальноосвітніх школах була репрезента4
тивною, використовувався територіальний принцип відбору. За точку відліку
було обрано місце знаходження районних адміністрацій м. Львова. Так, у кож4
ному районі обирали школу, яка найближче розташована до районної адмініст4
рації; школу, яка знаходиться на „окраїні” району, і ті школи, що територіально
знаходяться посередині між „окраїною” і центром району. В обраних школах
відбиралися 104і та 114і класи так, щоб їх кількість у кожному районі була при4
близно однаковою.

Особливим завданням даного дослідження виступало вивчення уявлень
молоді про те, чи всім людям сьогодні необхідні соціально4економічні знання.
Згідно з результатами опитування, відповідь учнів була практично однознач4
ною. 86,8% опитаних учнів зазначили, що такі знання є потрібними, натомість
непотрібними їх вважають лише 7,0% учнів.

Основними джерелами отримання соціально4економічних знань для учні4
вської молоді виступають: розповіді вчителів на уроках, зокрема на уроках „Ос4
нови економічних знань” (89,4%), шкільні підручники (65,5%) та засоби масо4
вої інформації (телебачення, радіо, газети, журнали) (55,7%) (див. табл. 1).

Для слухачів Малої академії наук основним джерелом отримання соціаль4
но4економічних знань є відвідування курсів та занять в університеті (87,1% опи4
таних слухачів). Натомість, для учнів загальноосвітніх шкіл та шкіл місцевого
підпорядкування основним джерелом знань є розповіді вчителів на уроках (відпо4
відно 92,4 та 86,3%).
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Таблиця 1
Основні джерела отримання учнями соціально;економічних знань, %*

* Сума відсотків відповідей перевищує 100%, оскільки учні мали можливість вибирати
усі можливі варіанти.

Знання, які учні отримають на уроках „Основи економічних знань”, є для
учнів (47,4%) корисними, необхідними (30,9%) та цікавими (17,1%). Лише 1,3%
учнів зазначають, що ці соціально4економічні знання є для них непотрібними.

Важливим компонентом соціально4економічних знань населення, зокре4
ма молоді, є економічні категорії. У межах даного дослідження ми намагалися
визначити перелік категорій, які учні розуміють, використовують під час уроку
та в повсякденному житті. До списку увійшли категорії, які, згідно з навчальни4
ми програмами, найбільш є вживаними на уроках економіки в школі (див.
табл. 2).

Результати, наведені в таблиці, вказують на те, що найкраще учні розуміють
такі категорії, як “безробіття”, “експорт”, “фірма”, “імпорт”, “економіка”,
“конкуренція”, “інфляція” та “попит”. Найменш зрозумілі категорії: “акциз4
ний збір”, “споживання”, “тіньова економіка” та “ринок праці”.

Під час уроку учні найчастіше використовують такі категорії та поняття:
“економіка”, “пропозиція”, “попит”, “імпорт”, “експорт”, “конкуренція” та
“інфляція”. Практично не використовують під час уроку такі категорії, як “ва4
лютний курс”, “реформи”, “безробіття”, “споживання”, “власність” та “ак4
цизний збір”. Натомість перелік категорій, які реально використовуються уч4
нями найчастіше у повсякденному житті, дещо відрізняється. До найбільш вжи4
ваних категорій у повсякденному житті ввійшли: споживання, ринок, власність,
податок, валютний курс, безробіття, конкуренція, економіка. У повсякденному
житті учні практично не послуговуються поняттями: “акцизний збір”, “тіньова
економіка”, “ринок праці”, “реформи”, “експорт” та “імпорт”.
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Таблиця 2
Економічні категорії, які учні розуміють та використовують

у навчанні та повсякденності

Отже, сприйняття економічних категорій учнівською молоддю є неодно4
значним. З одного боку, у свідомості молоді акумульовано певні знання з еконо4
мічної термінології, з іншого боку – не завжди вона використовується в ре4
альній життєдіяльності. Особливо це стосується специфічних економічних ка4
тегорій, які є вузькопрофільними, тобто такими, що потребують спеціальних
знань для їх розуміння та використання. Одержані результати вказують на те,
що учні сьогодні розуміють важливість набуття соціально4економічних знань,
освоєння та розуміння економічних категорій, зазначають, що такі знання є
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вкрай потрібними людині в сучасних економічних умовах. Основним джерелом
набуття соціально4економічних знань для учнів сьогодні є предмет „Основи
економічних знань”. Знання, отримані з цього предмету, визначаються учнями
як корисні та необхідні. Окремі надії та сподівання на майбутнє, особливо щодо
матеріального забезпечення, учні покладають на здобуття доброї освіти, вважа4
ючи, що саме освіта та знання допоможуть їм впевненіше почувати себе на су4
часному ринку праці.
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