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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Соціально-економічний розвиток України на 
початку ХХІ ст., орієнтація на взаємодію з міжнародним співтовариством, 
зокрема в економічній сфері, актуалізують запити суспільства щодо зміни 
парадигми традиційної управлінської діяльності на управлінську діяльність 
згідно з гуманістичними цінностями суспільства. Провідна роль у формуванні 
нової генерації управлінських кадрів належить саме вищій освіті.  

В умовах інтеграції України в Європейський простір вищої освіти, 
законодавчими і нормативними документами (Закон України «Про вищу 
освіту» (2014), Національна рамка кваліфікацій (2011)) створено засади для 
впровадження та реалізації компетентнісної моделі освіти, результатом якої є 
сформованість професійної компетентності випускників вищих навчальних 
закладів. Професійно-етична компетентність майбутніх менеджерів, як 
складова професійної компетентності, має виступати показником їх 
моральності, внутрішньої культури, здатності приймати адекватні моральні 
рішення та діяти відповідно до норм професійної етики.  

Розкриттю тенденцій розвитку вищої освіти на сучасному етапі 
присвячено наукові праці Л. Горбунової, С. Калашнікової, В. Камишина, 
В. Кременя, С. Курбатова, В. Лугового, Г. Поберезської, В. Рябченка, 
О. Слюсаренко, Ж. Таланової, Г. Товканець. Теоретичним та технологічним 
основам підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти присвячено 
дослідження А. Алексюка, О. Гури, В. Загвязинського, В. Майбороди, 
В. Манька, О. Мороза, А. Спіциної, Т. Сущенко, О. Ярошенко та ін. Науковим 
підґрунтям для розв’язання проблеми впровадження компетентнісного підходу 
у процес професійної підготовки майбутніх фахівців є праці Н. Гузій, 
Г. Дмитренка, І. Зимньої, Е. Зеєра, І. Драч, О. Новікова, В. Рябченка, 
І. Степаненко та ін.  

Важливе значення у контексті дослідження мають роботи А. Бичок, 
Л. Володарської-Золи, О. Ельбрехт, Л. Карамушки, Т. Колбіної, В. Маслова, 
М. Опольської, В. Черевко та ін., в яких проаналізовані особливості 
управлінської діяльності майбутніх фахівців. Різні аспекти проблеми 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців (учителів, 
юристів, митників, фахівців банківської справи та сфери побутового 
обслуговування) знайшли відображення у роботах Г. Андрєєвої, В. Гриців, 
В. Лашкул, Н. Петренко, Н. Султанової, Л. Хоружої та ін. Теоретико-методичні 
аспекти викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних 
закладах стали предметом дослідження В. Андрущенка, О. Винославської, 
Н. Дем’яненко, В. Євтуха, І. Зязюна, Н. Тугай, В. Ципко та ін. Розкриттю 
філософсько-методологічних засад етичної складової професійної діяльності 
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присвячено наукові праці Н. Бойченко, А. Гусейнова, В. Малахова, В. Мовчан, 
Г. Хлистун та ін.  

Проте аналіз психолого-педагогічних наукових джерел, дисертаційних 
досліджень, власний викладацький досвід дали змогу встановити, що проблема 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
потребує подальших поглиблених досліджень. Крім того, виявлено 
суперечності між: 

‒ зростанням вимог суспільства до якості професійної підготовки 
менеджерів та недостатньою розробленістю проблеми формування професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю; 

‒ інтегральним характером вимог, що висуваються до менеджерів 
сучасним суспільством і державою та переважанням знаннєвого підходу до 
визначення змісту, форм і методів підготовки майбутніх менеджерів 
економічного профілю; 

‒ підвищенням значущості етичної складової в професійній 
компетентності менеджера та невідповідністю змісту підготовки майбутніх 
менеджерів економічного профілю до діяльності відповідно до норм 
професійної етики. 

Актуальність теми дослідження, її недостатня теоретична розробленість 
та необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми 
дисертаційної роботи: «Формування професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення 
суспільно-гуманітарних дисциплін». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в межах теми науково-дослідної роботи Інституту 
менеджменту і психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України «Теоретико-методичні засади розвитку управління навчальними 
закладами та педагогіки вищої школи в сучасному інформаційно-
комунікаційному середовищі України».  

Тему дисертації затверджено вченою радою ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України (протокол від 26 лютого 2014 р.; № 1) та 
узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 
педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол від 25 березня 2014 р.; 
№ 3). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 
теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання: 
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‒ проаналізувати стан розробленості проблеми формування професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі 
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і визначити проблеми, що 
потребують дослідження;  

‒ розширити зміст та обґрунтувати структуру професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю; критерії, 
показники та рівні її сформованості; 

 ‒ визначити та обґрунтувати педагогічні умови формування професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі 
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін; 

‒ розробити модель формування професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-
гуманітарних дисциплін; 

‒ експериментально перевірити ефективність розробленої моделі 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх менеджерів 
економічного профілю.  

Предмет дослідження – формування професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-
гуманітарних дисциплін. 

Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення поставлених 
завдань використано такі методи: 

‒ аналіз і синтез – для визначення проблеми наукового пошуку, 
формулювання мети й завдань дослідження; 

– науково-бібліографічний метод – для аналізу філософської, психолого-
педагогічної та методичної літератури, вивчення законодавчих актів і 
нормативно-правових документів з метою систематизації теоретичних 
напрацювань у напрямі досліджуваної проблеми; 

– термінологічний аналіз – для визначення основних базових понять 
дослідження; 

– індукції та дедукції, систематизації й узагальнення – для виділення та 
обґрунтування концептуальних підходів, принципів та виявлення особливостей 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін; 

– анкетування, тестування, інтерв’ювання, спостереження – з метою 
з’ясування стану сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю на констатувальному та формувальному 
етапах педагогічного експерименту; 

– моделювання – для розроблення моделі формування професійно-етичної 
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компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі 
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін; 

– педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, 
контрольний етапи) – для перевірки ефективності моделі формування 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін; 

– узагальнення й прогнозування – для визначення сукупності отриманих 
результатів дослідження та формулювання висновків; 

– математичної статистики (критерій φ* кутового перетворення 
Фішера) – для оброблення експериментальних даних, аналізу отриманих 
результатів, уточнення висновків і перевірки їх достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 
дисертації вперше: 

‒ теоретично обґрунтовано зміст та структуру професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю, яка відображає 
взаємозв’язок професійної та етичної складових професійної діяльності; 
критерії сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 
діяльнісний, особистісний); 

‒ визначено комплекс педагогічних умов формування професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі 
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін (організаційно-методична 
підготовка викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до формування 
професійно-етичної компетентності студентів; спрямування змісту суспільно-
гуманітарних дисциплін на формування у студентів системи етичних цінностей, 
знань та вмінь їх використовувати в управлінській діяльності; розвиток 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю за допомогою використання навчально-професійних завдань та 
інтерактивних методів навчання; організація рефлексивної діяльності студентів 
щодо процесу і результату індивідуальної та групової роботи); 

‒ розроблено модель формування професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-
гуманітарних дисциплін; 

удосконалено: 
‒ зміст та дидактичне забезпечення підготовки  до управлінської 

діяльності майбутніх менеджерів економічного профілю відповідно до 
професійно-етичних норм і гуманістичних цінностей суспільства;  

‒ методику діагностики професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю; 

набули подальшого розвитку:  
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‒ концептуальні підходи до формування професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю, виокремлені на 
засадах комплексності та системності; 

‒ науково-теоретичні положення про особливості формування 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати 
дослідження слугували підґрунтям для оновлення навчального плану підготовки 
майбутніх менеджерів економічного профілю шляхом розроблення змісту 
варіативної дисципліни «Ділова етика та культура професійного спілкування» 
та навчально-методичного комплексу (навчальна програма, навчальний 
посібник «Ділове спілкування», діагностичний інструментарій для оцінювання 
рівня сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю). Матеріали дослідження можуть бути використані в 
системі професійної підготовки майбутніх менеджерів економічного профілю, а 
також для організації самоосвітньої діяльності майбутніх менеджерів 
економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Обґрунтовані в дослідженні результати впроваджено в освітній процес 
вищих навчальних закладів: Вінницького національного технічного 
університету (довідка від 17.04.2016 р.; № 15-157), Хмельницького 
національного університету (довідка від 03.03.2016 р.; № 13), Одеської 
національної академії зв’язку ім. О. С. Попова (довідка від 18.03.2016 р.; № 01-
25-83), Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича 
(довідка від 25.05.2016 р.; № 18/15-1520), Приватного акціонерного товариства 
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 
персоналом» (довідка від 28.04.2016 р.; № 905), Класичного приватного 
університету (довідка від 29.04 2016 р.; № 118). 

Особистий внесок здобувача. Усі подані в дисертації наукові результати 
є здобутком автора. У навчальному посібнику, підготовленому в співавторстві з 
М. Прищаком та ін. [3], особистим внеском здобувача є визначення ґендерних 
аспектів управлінської діяльності та розроблення тестових завдань для 
самоперевірки знань студентів з проблем ділової етики та культури 
професійного спілкування. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення та 
основні результати дослідження оприлюднено й обговорено на засіданнях 
кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного 
університету, апробовано під час лекцій, практичних та семінарських занять. 
Основні положення й результати дослідження оприлюднено у виступах на 
науково-практичних конференціях різного рівня: 
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– міжнародних: «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 
підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (Київ, 
2014), «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Київ ‒ Вінниця, 
2014), «Сучасні тенденції в науці та освіті» (Ольштин, 2014), «П’яті Сіверянські 
соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2014), «Проблеми модернізації 
змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу» (Харків, 2014), 
«Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» 
(Ченстохова – Ужгород ‒ Дрогобич, 2015), «Соціально-економічні та 
гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (Київ, 2016), 
«Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: 
гуманітарні та соціальні науки» (Київ, 2016); 

всеукраїнських та регіональних: «Психолого-педагогічний супровід 
фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах 
трансформації освіти» (Київ, 2015, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження відображені у 17 
публікаціях, з них: 6 статей ‒ у наукових фахових виданнях України з 
педагогічних наук; 1 стаття ‒ у закордонному науковому виданні, 9 праць – у 
збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, один навчальний 
посібник. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 
використаних джерел (276 найменувань, з них 13 – іноземними мовами). 
Загальний обсяг дисертації становить 277 сторінок, з них основний текст – 
170 сторінок. Дисертація містить 2 рисунки, 21 таблицю та додатки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено ступінь 
опрацювання проблеми, об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження, методи 
наукового пошуку; розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних 
результатів, наведено дані щодо апробації та впровадження результатів 
дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю» – 
проаналізовано понятійний апарат досліджуваної проблеми для визначення 
змісту та структури професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю; визначено поняття «професійно-етична компетентність 
майбутніх менеджерів економічного профілю», «формування професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю»; 
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охарактеризовано концептуальні підходи та принципи формування 
досліджуваної компетентності. 

Проведений аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень 
засвідчив про існуючу до цього часу недостатню розробленість проблеми 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. 
Встановлено, що професійно-етична компетентність менеджерів має 
охоплювати соціально значимі елементи суспільної моралі, виступати 
інтегративною характеристикою професійної діяльності, визначати морально-
етичні вимоги до майбутніх менеджерів та відображати ступінь трансформації 
моральних вимог у свідомості й поведінці майбутніх менеджерів економічного 
профілю. 

Узагальнення розуміння феномена професійно-етичної компетентності, 
особливостей управлінської діяльності дало змогу визначити професійно-
етичну компетентність майбутніх менеджерів економічного профілю як 
здатність інтегрувати ціннісні орієнтири, теоретичні знання, практичні 
уміння та особистісні якості менеджера, що забезпечує здійснення 
управлінської діяльності на засадах професійної етики.  

Основними компонентами професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю виокремлено такі: мотиваційно-ціннісний 
(пов’язаний з усвідомленням важливості мотиваційно-ціннісних аспектів 
управлінської діяльності, які мають слугувати її підґрунтям); когнітивний 
(охоплює сферу формування моральної свідомості особистості через систему 
етичних знань для сприйняття значення і змісту цінностей, взірців, принципів 
поведінки та спілкування); діяльнісний (виявляється у сформованості у 
студентів умінь до здійснення управлінської діяльності на засадах професійної 
етики, налагодження комунікативних контактів з партнерами з урахуванням 
ділової етики та культури професійного спілкування); особистісний 
(передбачає сформованість у студентів морально-особистісних якостей та 
якостей, необхідних для успішної професійної діяльності). 

Процес формування професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю розглянуто як цілеспрямований й 
систематичний вплив на мотиваційну, когнітивну та діяльнісну сфери 
студентів, метою якого є становлення такої особистості, яка усвідомлює 
значення етичної складової професійної діяльності, має розвинуті морально-
особистісні якості та практичні вміння у сфері професійної етики, що 
забезпечують вибір свідомої етичної поведінки відповідно до професійно-
етичних норм. 

Зважаючи на розуміння сутності формування професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю як складного 
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процесу, осмислення якого може і має здійснюватися з різних точок зору, 
виокремлено концептуальні підходи до нього: аксіологічний, соціокультурний, 
системний, синергетичний, полісуб’єктний, ґендерний. Принципами 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю визначено такі: об’єктивності, єдності теоретичного і 
емпіричного, сутнісного аналізу, соціальної детермінації, діяльнісного 
опосередкування. 

У висновках до першого розділу підтверджено важливість формування 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін, визначено 
напрями подальшого дослідницького пошуку. 

У другому розділі – «Наукове обґрунтування моделі формування 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін» – визначено 
загальну методику проведення педагогічного дослідження; розроблено критерії, 
показники та рівні сформованості професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю; визначено педагогічні умови, 
етапи та науково обґрунтовано модель формування професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі 
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Узагальнення розуміння змісту та характеристики основних компонентів 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю дало змогу виокремити такі основні критерії для оцінювання рівнів її 
сформованості: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, 
особистісний. Зміст кожного критерію конкретизовано відповідними 
показниками. Для оцінювання сформованості професійно-етичної 
компетентності майбутнього менеджера економічного профілю виокремлено 
три рівні: високий, середній та низький. 

Сформульовано гіпотезу дослідження, яка полягає в тому, що 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін 
буде ефективним, якщо: формувати у студентів систему етичних цінностей, 
знань та вмінь їх використовувати в управлінської діяльності; доповнити 
існуючі дидактичні засоби викладання зазначених дисциплін комплектом 
завдань для розвитку у студентів навичок професійно-етичної поведінки; 
застосовувати інтерактивні методи навчання для формування особистісних 
якостей студентів, важливих для реалізації управлінських функцій; забезпечити 
організацію рефлексивної діяльності студентів при вирішенні навчально-
професійних завдань. 
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Дослідження проводилося поетапно впродовж 2012‒2016 рр. і 
передбачало констатувальний, формувальний та контрольний етапи 
педагогічного експерименту. 

На першому етапі педагогічного дослідження здійснено теоретичний 
аналіз та узагальнення досвіду, відображеного в сучасних наукових та 
методичних джерелах з проблеми дослідження. Проаналізовано 
термінологічний апарат з досліджуваної проблеми.  

На другому ‒ проведено констатувальний етап педагогічного 
експерименту; визначено стан сформованості професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю. Застосування 
комплексу діагностичного інструментарію (методика М. Рокича «Ціннісні 
орієнтації»; діагностика мотивації студентів до здобуття професійно-етичних 
знань (адаптовано за В. Шапарь), анкета на визначення загальнолюдських 
цінностей за Н. Борбич; анкета на виявлення уміння використовувати знання з 
етичних норм, принципів, правил у професійній діяльності менеджера за 
А. Кошелевою, анкета на усвідомлення студентами відповідальності за дії та 
вчинки за Н. Борбич; методика на прояв толерантності за В. Бойком) дало змогу 
з’ясувати, що рівень сформованості професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю є недостатнім для готовності 
майбутніх менеджерів керуватися в управлінських рішеннях нормами 
професійної етики. 

Так, за результатами констатувального етапу педагогічного 
експерименту, в якому взяли участь 215 студентів факультету фундаментальної 
економічної підготовки Вінницького національного технічного університету 
(далі ‒ ВНТУ), встановлено, що серед опитаних майбутніх менеджерів 
економічного профілю високий рівень сформованості професійно-етичної 
компетентності мають 3 % студентів, середній – 49 % студентів, низький 
рівень ‒ 48 %. 

У процесі дослідження для відображення особливостей формування 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю використано моделювання як метод пізнання суттєвих, провідних 
властивостей об’єкта через створення моделі.  

Розроблена модель формування професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-
гуманітарних дисциплін містить такі компоненти: методологічний, змістовий, 
організаційно-технологічний (рис. 1). 

Методологічний компонент моделі включає мету, концептуальні підходи 
та принципи формування професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних 
дисциплін.  В   основу   змістового  компонента  розробленої  моделі  покладено 
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зміст професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю. Розкриття змісту організаційно-технологічного компонента моделі 
здійснено шляхом визначення та теоретичного обґрунтування критеріїв, 
показників та рівнів сформованості професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю; педагогічних умов, етапів 
формування та технології діагностування рівнів її сформованості.  

Визначені методологічні засади дозволили виокремити педагогічні умови 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного  профілю  у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін: 
організаційно-методична підготовка викладачів суспільно-гуманітарних 
дисциплін до формування професійно-етичної компетентності студентів; 
спрямування змісту суспільно-гуманітарних дисциплін на формування у 
студентів системи етичних цінностей, знань та вмінь їх використовувати в 
управлінської діяльності; розвиток професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю за допомогою використання 
навчально-професійних завдань та інтерактивних методів навчання; організація 
рефлексивної діяльності студентів щодо процесу і результату індивідуальної та 
групової роботи.  

Основними етапами формування професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю визначено: аксіологічний, 
когнітивний та рефлексивно-корегувальний. Результат упровадження 
розробленої моделі передбачає зростання рівня професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю. 

У висновках до другого розділу окреслено особливості використання 
діагностичного інструментарію для дослідження сформованості професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю; 
визначено критерії, показники та рівні її сформованості; обґрунтовано 
педагогічні умови та етапи формування досліджуваної компетентності; 
розроблено модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних 
дисциплін. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 
розробленої моделі формування професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-
гуманітарних дисциплін» – описано організацію та перебіг формувального та 
контрольного етапів педагогічного експерименту, впродовж яких 
запроваджувалася розроблена модель та перевірялася її ефективність. 

Модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних 
дисциплін було упроваджено на формувальному етапі педагогічного 
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експерименту, який відбувався на базі Вінницького національного технічного 
університету (2013–2016 н. р.). Загалом в експерименті взяли участь 217 
студентів факультету фундаментальної економічної підготовки денної форми 
навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 
073  «Менеджмент»: 115 студентів контрольних груп та 102 студенти 
експериментальних груп. 

Визначені педагогічні умови формування професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю було 
впроваджено для студентів експериментальних груп. Організаційно-методична 
підготовка викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до формування 
професійно-етичної компетентності студентів здійснювалася через систему 
семінарів-тренінгів, на яких розглядались проблеми визначення змісту і 
структури професійно-етичної компетентності студентів, особливостей її 
формування та діагностики рівнів сформованості. Спрямування змісту 
суспільно-гуманітарних дисциплін на формування у студентів системи етичних 
цінностей, знань та вмінь їх використовувати в управлінській діяльності 
реалізовано завдяки внесенню в зміст дисциплін «Історія української 
культури», «Основи педагогіки та психології», «Етика та естетика», 
«Практична культурологія» тематичних модулів, які сприяли формуванню 
професійно-ціннісних орієнтацій студентів, визначенню сфер розвитку їх 
життєдіяльності та формуванню професійно значущого досвіду. Зміст 
підготовки доповнено включенням до навчального плану варіативної 
дисципліни «Ділова етика та культура професійного спілкування», мета якої 
полягала у підготовці майбутніх менеджерів економічного профілю до 
виконання завдань управлінської діяльності на засадах професійної етики; 
підготовлено та опубліковано навчальний посібник «Ділове спілкування».  
Розвиток професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю за допомогою використання навчально-професійних 
завдань та інтерактивних методів навчання здійснювався завдяки 
впровадженню в освітній процес комплексу навчально-професійних завдань, 
спрямованих на розвиток професійно-етичної поведінки. Спільна проектна 
діяльність сприяла формуванню таких особистісних якостей, як готовність до 
співпраці, комунікації, взаємної критики та здатності вирішувати конфлікти, що 
є важливим при здійсненні управлінських функцій. Ігрові методи слугували 
отриманню досвіду поведінки в наближених до реальної професійної ситуації 
умовах. Використання методу кейсів сприяло набуттю студентами готовності 
спільними зусиллями аналізувати ситуацію (кейс), розробляти практичне її 
вирішення, оцінювати запропоновані алгоритми і вибирати кращі з них у 
контексті поставленої проблеми. Організація рефлексивної діяльності студентів 
щодо процесу і результату індивідуальної та групової роботи передбачала 
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оцінювання результату виконання навчально-професійних завдань на 
відповідність професійним морально-етичним нормам. Реалізація даної 
педагогічної умови ґрунтувалася на використанні методу рефлексивного 
полілогу (І. Семенов, С. Степанов, О. Поліщук), спрямованого на формування 
рефлексії у процесі колективного пошуку та прийнятті рішень. 

Після завершення формувального етапу в рамках контрольного етапу 
педагогічного експерименту проведено повторне вимірювання рівнів 
сформованості професійно-етичної компетентності студентів контрольних та 
експериментальних груп, результати якого подано у таблиці 1.  

Узагальнені результати порівняльного аналізу рівня сформованості 
професійно-етичної компетентності студентів контрольних груп і 
експериментальних груп засвідчили значно більшу позитивну динаміку 
діагностованих параметрів в експериментальних групах, ніж у контрольних. 

 
Таблиця 1 

Динаміка рівнів сформованості професійно-етичної компетентності  
майбутніх менеджерів економічного профілю, n = 217 

 

Рівні 
На початку експерименту Наприкінці експерименту 

ЕГ, n =102 КГ, n = 115 ЕГ, n = 102 КГ, n = 115 
осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 3 3,0 2 1,7 23 22,6 17 14,8 
Середній 50 49,0 55 47,8 44 43,1 48 41,7 
Низький 49 48,0 58 50,5 35 34,3 50 43,5 

 
Так, за результатами експерименту кількість студентів 

експериментальних груп з високим рівнем сформованості професійно-етичної 
компетентності зросла на 19,6 % студентів, з середнім рівнем ‒ скоротилася на 
5,9 %, з низьким рівнем ‒ скоротилася на 13,7 %. У контрольних групах 
отримано значно нижчі показники: частка студентів з високим рівнем зросла на 
13 %, з середнім рівнем ‒ скоротилася на 6,1 %, з низьким рівнем – скоротилася 
на 7,2 %. 

Для підтвердження достовірності результатів експерименту в 
експериментальних і контрольних групах використано метод математичної 
статистики (критерій φ* кутового перетворення Фішера). Порівнюючи 
емпіричне значення критерію φ*емп. із критичним φ*кр. = 2,31 (р ≤ 0,01) 
(мотиваційний компонент: 2,47 > 2,31; когнітивний: 3,02 > 2,31; діяльнісний: 
2,62 > 2,31; особистісний: 3,76 > 2,31), встановлено, що емпіричні значення 
критерію виявились більшими від критичних. Отже, проведене дослідження 
щодо впровадження моделі формування професійно-етичної компетентності 
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майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-
гуманітарних дисциплін, статистична перевірка результатів 
експериментального навчання підтвердили ефективність розробленої моделі, 
що свідчить про правомірність висунутої гіпотези та досягнення мети 
дослідження. 

У висновках до розділу наголошено на тому, що отримані результати 
педагогічного експерименту підтверджують ефективність розробленої моделі 
формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів 
економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та 
запропоновано вирішення актуального педагогічного завдання ‒ формування 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. Підсумки 
проведеного дослідження підтвердили правомірність гіпотези та дали 
можливість сформулювати такі висновки та рекомендації щодо наукового і 
практичного використання одержаних результатів: 

1. Проведений теоретичний аналіз сучасних психолого-педагогічних 
досліджень засвідчив актуальність теоретичного обґрунтування та методичного 
забезпечення формування професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних 
дисциплін, що пов’язано з підвищенням значущості етичної складової у 
професійній підготовці фахівців.  

Виявлено, що проблема професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-економічних 
дисциплін не була предметом окремого дослідження. 

2. Професійно-етичну компетентність майбутніх менеджерів 
економічного профілю визначено як здатність інтегрувати ціннісні орієнтири, 
теоретичні знання, практичні уміння та особистісні якості менеджера, що 
забезпечує здійснення управлінської діяльності на засадах професійної етики. 
Основними її компонентами є: мотиваційно-ціннісний, коґнітивний, 
діяльнісний та особистісний. У дисертації розкрито зміст компонентів 
досліджуваної компетентності.  

Процес формування професійно-етичної компетентності майбутніх 
менеджерів економічного профілю розглянуто як цілеспрямований й 
систематичний вплив на мотиваційну, когнітивну та діяльнісну сфери 
студентів, метою якого є становлення такої особистості, яка усвідомлює 
значення етичної складової своїх професійних обов’язків, має розвинуті 
морально-особистісні якості та практичні вміння у сфері професійної етики, що 
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забезпечують вибір свідомої етичної поведінки відповідно до професійно-
етичних норм. 

Визначено критерії, показники та рівні сформованості професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю.  

3. У процесі дослідження визначено, що формування професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю буде 
ефективним, якщо у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін 
реалізувати такі педагогічні умови: організаційно-методична підготовка 
викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до формування професійно-
етичної компетентності студентів; спрямування змісту суспільно-гуманітарних 
дисциплін на формування у студентів системи етичних цінностей, знань та 
вмінь їх використовувати в управлінській діяльності; розвиток професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю за 
допомогою використання навчально-професійних завдань та інтерактивних 
методів навчання; організація рефлексивної діяльності студентів щодо процесу 
і результату індивідуальної та групової роботи. 

4. Обґрунтовано та розроблено модель формування професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю. 
Проведений теоретичний аналіз дав змогу визначити основні структурні 
компоненти моделі: методологічний, змістовий, організаційно-технологічний. 
Методологічний компонент моделі включає мету, концептуальні підходи та 
принципи формування професійно-етичної компетентності. В основу 
змістового компоненту розробленої моделі покладено зміст компонентів 
досліджуваної компетентності. Організаційно-технологічне забезпечення 
формування професійно-етичної компетентності включає технологію 
діагностування, педагогічні умови та основні етапи формування професійно-
етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю. 

5. Результати формувального етапу педагогічного експерименту 
підтвердили ефективність розробленої моделі. Кількісні та якісні зміни 
сформованості професійно-етичній компетентності студентів 
експериментальних груп за обраними критеріями та показниками показали 
позитивну динаміку. Якщо на початку формувального етапу експерименту в 
експериментальній групі помітною була висока частка студентів із низьким 
рівнем сформованості професійно-етичної компетентності (48,0 %), то 
наприкінці експерименту вона зменшилась до 34,3 % (у контрольній групі 
відповідно з 50,5 % до 43,5 %). Помітно зросла в експериментальній групі 
кількість студентів з середнім рівнем – до 43,1 % (у контрольній групі – до 
41,7 %) та частка студентів із високим рівнем сформованості професійно-
етичної компетентності ‒ до 22,6 % (у контрольній групі ‒ до 14,8 %). 

 



16 
 

За допомогою критерію φ* кутового перетворення Фішера доведено, що 
виявлені позитивні зміни є статистично значущими.  

Урахування основних результатів дисертаційного дослідження дає 
підстави запропонувати практичні рекомендації на таких рівнях:  

‒ методичному: при розробленні навчально-методичних посібників для 
майбутніх менеджерів враховувати необхідність формування у студентів 
системи етичних цінностей та знань як підґрунтя реалізації управлінської 
діяльності;  

‒ практичному: у професійній підготовці майбутніх менеджерів 
економічного профілю цілеспрямовано та систематично використовувати 
завдання для розвитку у студентів навичок професійно-етичної поведінки. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, зокрема 
подальшого вивчення потребує виявлення нових факторів і умов підвищення 
ефективності підготовки майбутніх менеджерів економічного профілю до 
управлінської діяльності на засадах професійної етики. 
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АНОТАЦІЇ 

Слободянюк О. М. Формування професійно-етичної компетентності 
майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення 
суспільно-гуманітарних дисциплін. ‒ Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 ‒ теорія і методика професійної освіти. ‒ Інститут вищої 
освіти НАПН України, Київ, 2017. 

У дисертації визначено сутність та складові професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю на основі 
аксіологічного, соціокультурного, системного, синергетичного, полісуб’єктного 
та ґендерного підходів. Визначено критерії, показники і рівні її сформованості. 

Обґрунтовано педагогічні умови формування професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі 
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін: організаційно-методична 
підготовка викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін до формування 
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професійно-етичної компетентності студентів; спрямування змісту суспільно-
гуманітарних дисциплін на формування у студентів системи етичних цінностей, 
знань та вмінь їх використовувати в управлінській діяльності; розвиток 
професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного 
профілю за допомогою використання навчально-професійних завдань і 
інтерактивних методів навчання; організація рефлексивної діяльності студентів 
щодо процесу і результату індивідуальної та групової роботи. Розроблено та 
експериментально перевірено модель формування професійно-етичної 
компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі 
вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Ключові слова: професійно-етична компетентність, менеджер, формування 
професійно-етичної компетентності, педагогічні умови, модель. 
 

Слободянюк Е. М. Формирование профессионально-этической 
компетентности будущих менеджеров экономического профиля в процессе 
изучения общественно-гуманитарных дисциплин. ‒ Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.04 ‒ теория и методика профессионального 
образования. ‒ Институт высшего образования НАПН Украины, Киев, 2017. 

В диссертации определена сущность и компоненты профессионально-
этической компетентности будущих менеджеров экономического профиля в 
процессе изучения общественно-гуманитарных дисциплин на основе 
аксиологического, социокультурного, системного, синергетического, 
полисубъектного и гендерного подходов. Определены критерии, показатели и 
уровни ее сформированности. Обоснованы педагогические условия 
формирования профессионально-этической компетентности будущих 
менеджеров экономического профиля в процессе изучения общественно-
гуманитарных дисциплин: организационно-методичная подготовка 
преподавателей общественно-гуманитарних дисциплин к формированию 
профессионально-этической компетентности студентов; ориентирование 
содержания общественно-гуманитарных дисциплин на формирование у 
студентов системы этических ценностей, знаний и умений их использовать в 
управленческой деяльности; развитие профессионально-этической 
компетентности будущих менеджеров экономического профиля с помощью 
использования учебно-профессиональных заданий и интерактивных методов 
обучения; организация рефлексивной деятельности студентов относительно 
процесса и результата индивидуальной и групповой работы. 

В процессе исследования для отображения особенностей формирования 
профессионально-этической компетентности будущих менеджеров 
экономического профиля использовано моделирование как метод познания 
существенных, ведущих свойств объекта путем создания модели. Проведенный 
теоретический анализ позволил определить структурные компоненты модели: 
методологический, содержательный, организационно-технологический. 
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Методологический компонент включает цель, основные подходы и 
принципы процесса формирования профессионально-этической 
компетентности. Содержательный ‒ отображает компоненты исследуемой 
компетентности: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и 
личностный. Организационно-технологического компонент модели включает 
следующие компоненты: технологию диагностирования; критерии, показатели 
и уровни сформированности; педагогические условия и этапы формирования 
профессионально-этической компетентности будущих менеджеров 
экономического профиля (аксиологический, когнитивний, рефлексивно-
корригирующий).  

Результаты формирующего этапа педагогического эксперимента 
подтвердили эффективность модели формирования профессионально-
этической компетентности будущих менеджеров экономического профиля. 

На основании результатов исследования предложены методические и 
практические рекомендации. 

Ключевые слова: профессионально-этическая компетентность, менеджер, 
формирования профессионально-этической компетентности, педагогические 
условия, модель. 

 
Slobodіanіuk E.M. Formation of professional and ethical competence of 

the future managers of an economic profile in the study of social and 
humanitarian disciplines. ‒ Manuscript. 

Thesis for the Candidate degree of Educational Sciences, specialty 13.00.04 ‒ 
Theory and Methods of Professional Education. ‒ Institute of Higher Education of the 
National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis defines the essence and components of professional and ethical 
competence of the future managers of the economic profile on the basis of 
axiological, social, cultural, systemic, synergetic, polysubject and gender approaches. 
The criteria, indicators and levels of its formation are defined. Pedagogical conditions 
of forming professional and ethical competence of the future managers of an 
economic profile whill studing of social and humanitarian disciplines: organizational 
and pedagogical preparation of teachers of social and humanitarian disciplines to 
form professional and ethical competence of future managers; enriching the content 
of socio-humanitarian disciplines with knowledge about the nature of professional 
and ethical competence of future managers; the development of professional and 
ethical competence of future economic profile managers using interactive teaching 
methods; organization of reflective process of analysis and results of group work and 
individual activity of students in solving the educational and professional tasks on 
their compliance with professional ethical norms and standards have been grounded. 
The author proposes the developed and experimentally tested model of forming 
professional and ethical competence of the future managers of the economic profile 
in which students are regulated with professional ethical norms and standarts. 

Key words: professional and ethical competence, management, formation of 
professional and ethical competence, pedagogical conditions, model. 

 


