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Загальноосвітня цінність навчальних курсів за вибором в ліцеї полягає у 

формуванні світоглядного розуміння тих суспільно-економічних процесів, що 

відбуваються в сучасному світі, у розвитку оціночних умінь щодо соціально-

економічних, суспільно-політичних та екологічних подій у державах, регіонах 

і  світі в цілому. 

Професія економіста – одна з найпопулярніших серед молоді. Багато 

учнів обрали її вже для себе і роблять перші кроки на шляху до неї. В цьому 

їм допоможе шкільний курс за вибором «Прикладна економіка». Навчальний 

курс за вибором «Прикладна економіка» пропонується для вивчення в ліцеї і 

на розсуд вчителя може вивчатися протягом одного семестру, одного року або 

двох років і складається із 35 годин. Метою курсу є надання можливості учням 

ліцею вивчати фундаментальні концепції економіки, ознайомлюватися з 

системою вільного підприємництва та сформувати економічні та 

підприємницькі компетентності. Завданнями курсу виступають: сформувати 

економічну, правову та етичну культуру в учнів; охарактеризувати роль ринку 

та економічних стимулів в економічних системах різних країн; допомогти 

учням вільно визначатися в сучасних економічних  відносинах; сформувати в 

учнів уявлення про головні риси системи вільного підприємництва, 

приділяючи особливу увагу приватній власності, системі вільного 

ціноутворення та конкуренції; розглянути чинники, що впливають на 

прийняття рішень у бізнесі; пояснювати учням важливість дотримання певних 

моральних принципів власниками, керівниками, виробниками та 

споживачами; надавати учням практичні поради щодо їх особистого 

споживання, заощадження, інвестування, страхування тощо; допомогти учням 

у виборі майбутньої професії.  

Однією з головних особливостей програми є подача економічної теорії 

в контексті, наближеному до реалій сьогодення. Результатом успішного 

засвоєння курсу стануть набуті учнями економічна та підприємницька 

компетентності, а також навички, що застосуватимуться ними в подальшому 

не тільки професійному, а й в побутовому житті. 

В умовах ринкової економіки дуже важливо точно знати економічну 

суть і зміст її категорій. Щоб відбулися кардинальні зміни в економіці 

України, необхідно підготувати нових висококваліфікованих фахівців, 

глибоко і всебічно освічених, здатних адаптуватися до нових умов та активно 

включитися у соціально-економічні перетворення суспільства.  

Реалізація поставлених завдань і мети навчальної програми до курсу за 

вибором «Прикладна економіка» в ліцеї  здійснюватиметься таким чином: 

інтеграція економіки з математикою або технологією, де економічні знання 

будуть мати практичне застосування; в межах предметних модулів 



позаурочної і позакласної зайнятості учнів ліцею; в межах позакласної 

діяльності (екскурсії на підприємство, створення бізнес-плану тощо).  
 


