
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

На правах рукопису 

 

 

ЯКОВЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА 

 

УДК: 378. 147 - 057.87 : 33 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

 

 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 

 

 

Науковий керівник 

ЖУРАВСЬКА  

НІНА СТАНІСЛАВІВНА, 

доктор педагогічних наук, професор  

 

 

 

 

КИЇВ – 2015 

 



 

 

2 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………… 3 

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА………………………. 9 

1.1. Практична підготовка студентів економічного профілю у вищих 

навчальних закладах……………………………………………………….. 9 

1.2. Компетентнісний підхід у контексті професійної підготовки 

студентів вищих навчальних закладів……………………………………. 25 

1.3. Особливості формування професійної компетентності у студентів-

економістів…………………………………………………………………. 43 

Висновки до розділу 1…………………………………………………….. 63 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ…………. 67 

2.1. Методика дослідження……………………………………………….. 67 

2.2. Аналіз змісту програм практичної підготовки у вищих навчальних 

закладах щодо формування професійних компетентностей майбутніх 

економістів………………………………………………………………… 79 

2.3. Педагогічні умови формування професійних компетентностей 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки……………… 99 

2.4. Використання інтерактивних методів навчання у процесі 

практичної підготовки майбутніх економістів…………………………. 125 

2.5. Модель формування компетентностей професійної діяльності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки……………… 138 

Висновки до розділу 2……………………………………………………. 154 

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ……………………………………………. 156 

3.1. Організація і методика проведення формувального експерименту.. 156 

3.2. Результати формувального експерименту…………………………… 170 

Висновки до розділу 3……………………………………………………... 191 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………... 193 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………. 197 

ДОДАТКИ………………………………………………………………….. 244 



 

 

3 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасна економічна ситуація в Україні 

характеризується динамізмом, невизначеністю, підвищеним ризиком, що 

зумовлює необхідність підвищення попиту на фахівців економічного профілю, 

які б задовольняли сучасний ринок праці. Тож саме від рівня професійної 

компетентності економіста залежать оптимальність прийнятих рішень, строки 

реалізації актуальних економічних програм та планів і, відповідно, 

результативність господарської діяльності.  

Ці питання знаходять відображення в державних документах, зокрема в 

Національній стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року 

(2013 р.), Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.), Указі Президента 

України «Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» (2015 р.). 

Проблеми компетентнісного підходу до підготовки фахівців 

досліджувалися багатьма як зарубіжними (В. Адольф [5], І. Байгушева [20], 

В. Байденко [21, 22], Дж. Вінтертон [400], Н. Гангані [384], Е. Зєєр [113], 

І. Зимня [115, 116], Л. Колеснікова [151], М. Малдер [389], Г. Сіра [279], 

Ю. Фролов [331], О. Хуторський [338-342], та ін. ), так і вітчизняними 

(Г. Копил [155], О. Локшина [181], В. Луговий [182-185], П. Лузан [186], 

В. Майборода [190], В. Манько [193], О. Пометун [252-254], В. Ягупов [358] та 

ін.), адже його запровадження вже не викликає ніяких сумнівів.  

Теоретико-методичну розробку питань підвищення практико-

зорієнтованості вищої освіти здійснювали такі вчені С. Амеліна [10], 

Н. Болюбаш [36], Н. Гресь [74], Н. Журавська [101, 102], М. Карпицька [135], Г. 

Козлакова [148], Л. Ролдугіна [273], Т. Ошеа [391], Р. Пикфорд [392] та ін. 

Питання вдосконалення вищої економічної освіти висвітлені в працях 

багатьох науковців: І. Абрамової [3], О. Аксьонової [6, 7], 

О. Войнаровської [59], В. Зінченко [119], О. Кареліної [134], 

Н. Кошелевої [163, 164], І. Кривов’язюк [168], О. Пометун [252-254], 

В. Стасюк [294], Н. Уйсімбаєвої [319] та ін. 
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На думку експертів, викладачів та науковців, рівень підготовки кадрів не 

повною мірою відповідає потребам ринку праці. Адже підкріплені практикою 

знання мають цінність. 

За результатами аналізу проблеми професійної підготовки майбутніх 

економістів виявлені суперечності між: 

– необхідністю підвищення якості підготовки конкурентоспроможних 

фахівців для забезпечення ринку праці і несформованістю у випускників 

економічних вищих навчальних закладів професійної компетентності; 

– нагальною потребою в посиленні ролі практичної підготовки у 

формуванні професійної компетентності майбутніх економістів та 

недостатньою кількістю наукових розробок і незадовільним науково-

методичним забезпеченням ефективної реалізації такої діяльності. 

Важливість розв’язання зазначених суперечностей і зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження – «Формування професійної компетентності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідної роботи природничо-гуманітарного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України за темою 

«Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі 

практичної підготовки» (№ 0113U005255).  

Тему дисертації затверджено вченою радою НДІ природничих і 

гуманітарних наук Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (протокол від 23 березня 2012 р. № 2) та 

узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол від 30 жовтня 2012 р. 

№ 8). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є науково-

теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності 
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педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

економістів у процесі практичної підготовки у вищих навчальних закладах. 

Для досягнення мети в роботі були поставлені та вирішені такі завдання: 

– здійснити системний аналіз стану досліджуваної проблеми у 

вітчизняній та зарубіжній літературі, визначити основні напрями наукових 

досліджень; 

– уточнити поняття «професійна компетентність майбутніх економістів» і 

його структуру; 

– обгрунтувати педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки; 

– розробити модель формування професійної компетентності майбутніх 

економістів у процесі практичної підготовки, спрямовану на взаємодію 

науково-педагогічних працівників і студентів; 

– удосконалити методику діагностики, визначити структурні компоненти, 

критерії та охарактеризувати рівні сформованості професійної компетентності 

майбутніх економістів; 

– експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі 

практичної підготовки. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх економістів у 

вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – формування професійної компетентності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань використано 

комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: 

– системно-проблемний аналіз психолого-педагогічних, науково-

методичних друкованих та електронних джерел, законодавчих і нормативних 

документів з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; 
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– класифікація, порівняння, систематизація та узагальнення – для 

з’ясування змісту дослідження, уточнення та розкриття його основних 

положень; 

– анкетування, бесіда, тестування, опитування, педагогічне 

спостереження – для отримання первинного емпіричного матеріалу з метою 

виявлення особливостей формування компетентностей майбутніх економістів у 

процесі практичної підготовки із дотриманням визначених педагогічних умов; 

– педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) – для 

перевірки та моніторингу якості формування компетентностей майбутніх 

економістів у процесі їх практичної підготовки; 

– математичної статистики (критерій Пірсона) – для перевірки 

ефективності моніторингу якості формування компетентностей майбутніх 

економістів після проведення експериментального дослідження; 

– узагальнення і прогнозування – для інтерпретації результатів 

експериментальної роботи, обґрунтування педагогічних умов та формулювання 

висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: 

– теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 

умови формування професійної компетентності майбутніх економістів у 

процесі практичної підготовки (посилення ролі практичної підготовки засобами 

віртуальної та реальної практик, зокрема через систему практик – навчально-

комп’ютерну, навчальну практику «Віртуальне підприємство», виробничу, 

переддипломну; вдосконалення науково-методичного забезпечення та 

підвищення кваліфікації і рівня науково-дослідної діяльності науково-

педагогічних працівників; використання інтерактивних методів навчання); 

– розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх 

економістів у процесі практичної підготовки, спрямованої на взаємодію 

науково-педагогічних працівників і студентів; 



 

 

7 

удосконалено методику діагностики професійної компетентності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки в частині визначення її 

складових (комп’ютерна, аналітична, прогностична), критеріїв (мотиваційно-

цільовий, когнітивний, діяльнісно-практичний), рівнів (високий, достатній, 

середній, низький) за допомогою комплексу методів (анкетування, тестування, 

бесіда, спостереження та ін.); 

подальшого розвитку набуло змістове наповнення поняття «професійна 

компетентність майбутніх економістів» шляхом урахування досвіду та 

здатності виконання функцій майбутньої професійної діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання в процесі професійної підготовки майбутніх економістів, а також 

вдосконалення такої підготовки за рахунок створення запропонованих 

педагогічних умов. Матеріали дослідження знайшли практичне застосування в 

розробці й апробації факультативних занять, системи практичної підготовки 

майбутніх економістів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес економічних 

факультетів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (довідка від 16 червня 2015 р. б.н.), Одеського національного 

політехнічного університету (довідка від 21 травня 2015 р. № 351–б), 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (довідка від 18 травня 

2015 р. № 1–7/284), Ізмаїльського інституту водного транспорту (довідка від 

19 травня 2015 р. № 207). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. У дисертації не використовувалися ідеї та розробки, що 

належать співавтору. У статті [403] внесок здобувача полягає в дослідженні й 

обґрунтуванні необхідності застосування інтерактивних методів навчання під 

час практичної підготовки економістів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та попередні 

результати дисертації обговорено та схвалено на засіданнях кафедри економіки 

підприємства, обліку і аудиту Ізмаїльського інституту водного транспорту 
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(2012–2015 рр.), кафедри економіки підприємства та туризму (2012–2015 рр.) 

Ізмаїльського державного університету, кафедри методики навчання та 

управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (2011–2015 рр.), та оприлюднено у виступах на 

міжнародних науково-практичних конференціях:«Тренди розвитку сучасного 

суспільства: управлінські, правові, економічні та соціальні аспекти» (Курськ, 

2012); «Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та 

шляхи розвитку 2012» (Одеса, 2012); «Підвищення національної 

конкурентоспроможності: управлінські, соціально-економічні та науково-

технічні аспекти» (Сімферополь, 2012); «Сучасні проблеми та шляхи їх 

вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2013» (Одеса, 2013); 

«Підвищення якості, надійності і довговічності технічних систем і 

технологічних процесів» » (Ейлат – Ізраїль, 2013). 

Публікації. Основні наукові результати дисертаційного дослідження 

викладено у 19 наукових працях, зокрема: в одній монографії, одному 

навчально-методичному посібнику, восьми статтях у наукових фахових 

виданнях України, двох – у зарубіжних виданнях (Чехія, Польща), двох – у 

збірнику, який входить до міжнародної наукометричної бази РІНЦ, трьох тезах 

матеріалів конференцій, двох статтях, що додатково відображають результати 

дисертації.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (403 найменування, із них 26 іноземними мовами), 18 додатків. Повний 

обсяг роботи становить 329 сторінок, обсяг основного тексту – 196 сторінок. 

Робота містить 18 таблиць та 18 рисунків, один рисунок займає усю площину 

сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

 

 

1.1. Практична підготовка студентів економічного профілю у вищих 

навчальних закладах 

Окремі аспекти практичної підготовки економістів висвітлювали у своїх 

працях Т. Березюк [28], А. Голев [72], Н. Захарченко [112], О. Кареліна [134], 

Г. Ковальчук [313], Л. Максимчук [191], Л. Медведєва [198], В.  Скакун [285], 

Л. Шипулина [351] та інші науковці. 

С.  Ожегов визначає практику передусім через поняття «діяльність» та 

«досвід»: 1. Діяльність людей, у якій вони, впливаючи на матеріальний світ у 

процесі виробництва, перетворюють його; діяльність по застосуванню чого-

небудь у житті, досвід. 2. Прийоми, навички, звичайні способи будь-якої 

роботи. 3. Застосування й практичне закріплення знань, отриманих 

теоретичним шляхом. 4. Робота, заняття за фахом як основа досвіду, уміння 

[231, c. 468].  

У Педагогічній енциклопедії практика визначається як предметно-чуттєва 

діяльність людей, що виражається в їхньому впливі на природну й соціальну 

дійсність і в перетворенні цієї дійсності [243, cт. 478]. 

Проте, сучасні дослідження з практичної підготовки студентів 

розглядають лише її окремі питання, такі як, наприклад, удосконалення форм та 

методів практичної підготовки засобами використання інформаційних 

технологій (Н. Болюбаш [36], М. Коваль [144], І. Федоренко [326] та ін.), 

спеціалізованих фантомів чи макетів (О. Громов та ін. [78]), дослідники 

обґрунтовують напрямки вдосконалення співробітництва з підприємствами, або 

ж, навпроти – створення бази практики на базі вищого навчального закладу. 
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Інші, здебільшого, передбачають дослідження з окремих спеціалізацій 

(переважно – педагогів, медиків, фахівців галузі туризму).  

Найбільш розроблена нині тематика педагогічної практики студентів. 

Питанням історії становлення педагогічної практики як компонента загально-

педагогічної підготовки присвятили свої праці Н. Дем’яненко [83], 

Р. Куліш [172], В. Майборода [190] та ін. Серед ґрунтовних досліджень слід 

відзначити навчальний посібник О. Абдуліної та Н. Загрязкіна [2], 

В. Чепікова [345], Г. Шулдик та В. Шулдик [355], які називають педагогічну 

практику зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням студента і його 

майбутньою роботою у школі.  

В. Мелешко [199] в ретроспективі аналізує стан практичної підготовки 

студентів-медиків; О. Громов, П. Герасимчук, М. Коваленко, 

Р. Котелевський [78], К. Косенко [160] працюють у напрямку вдосконалення 

практичної підготовки студентів-стоматологів. А. Волкова [61], 

Л. Польова [251], Л. Чорна [346] досліджують особливості практичної 

підготовки фахівців з туризму. 

На жаль, маємо констатувати той факт, що шляхи та напрямки 

покращення проходження практики студентами економічних спеціальностей, у 

порівнянні з іншими, до сьогодні недостатньо розроблені.  

Однією з ґрунтовних праць, присвячених організаційним аспектам 

проходження практики, зокрема й студентами економічних спеціальностей 

була праця радянських часів «Виробнича практика студентів і стажування 

молодих фахівців» А. Пантелеймонова [239], у якій детально розкривалася суть 

та методологія проведення виробничих практик, керівництво та контроль 

засвоєння навичок студентами. 

У навчально-методичному посібнику «Виробнича практика студентів 

економічних спеціальностей: планування, організація, проведення» [135] 

М. Карпицька й Т. Сорокіна викладають методику організації й проведення 

виробничої практики студентів економічних спеціальностей, розкривають 

вимоги до планування, організації, проведення практики, ведення документації, 
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обліку й звітності, наводять пакет необхідної нормативно-організаційної 

документації для проведення практики. 

Загалом же організаційні аспекти проведення практик розробляються 

кожним вищим навчальним закладом самостійно відповідно до державних 

стандартів (як приклад можемо навести Методичні вказівки до виробничої 

практики для студентів 4 курсу за напрямом 0501 «Економіка й 

підприємництво» спеціальність 7.050104 «Фінанси» [202], розроблені І. Ткачук 

для Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).  

Окремі розділи монографії Л. С. Отрощенко «Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій 

освіті Німеччини» [234] торкаються проблем практичної підготовки 

економістів-міжнародників у Німеччині, особливостей їх стажування та 

застосування такого досвіду для вітчизняної вищої освіти. 

Наступна низка досліджень – це передовий досвід сучасних науковців, 

висвітлений на шпальтах наукових видань (статті, матеріали конференцій 

і т.п.). Так, В. Різник [268], досліджуючи шляхи вдосконалення професійної 

підготовки економістів, підкреслює, що виробнича практика має великі 

можливості для підвищення готовності студентів економічних спеціальностей 

до професійної діяльності. І. В. Кривов’язюк та О. А. Кривов’язюк [168], 

вивчаючи шляхи підвищення якості підготовки фахівців економічного 

спрямування в рамках Болонської конвенції, з урахуванням того, що сучасна 

українська освіта активно інтегрується в міжнародний простір, важливі 

напрямки вбачають в стажуванні викладачів, обміні студентами при 

проходженні практик за кордоном, в одержанні інформації із зарубіжних країн 

у галузях планування, організації та здійсненні освітнього процесу, зокрема 

практик. 

О. Набока [209], вивчаючи сучасні проблеми професійної підготовки 

студентів економічних спеціальностей приходить до висновку, що традиційна 

організація практики виявилась малоефективною, увійшла в суперечності з 

новими умовами і вимогами до результатів освітньої діяльності, тому потребує 
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оновлення й грунтовних досліджень шляхів досягнення її ефективності. 

В. Рибак [267], досліджуючи особливості процесу підготовки майбутніх 

економістів, визначає, що теоретичні знання, пропоновані студентам, мають 

підтверджуватися й засвоюватися шляхом практичної апробації на 

підприємствах і в установах; фахівець має бути особою знаючою й мобільною, 

здатною блискавично реагувати на будь-які зміни у сфері професійної 

діяльності. Однак, акценти підготовки фахівців змістилися в бік опанування 

ними практичних навичок, максимальної адаптації вмінь та навичок до 

існуючих умов майбутньої професійної діяльності. Засадою таких підходів є 

моделювання, імітація майбутньої професійної діяльності, спроба оволодіти не 

лише відтворенням знань, а й на основі реальної, нехай і ігрової, 

експериментальної дії. 

Окремою групою виділяємо низку дисертаційних робіт, у яких або 

безпосередньо досліджуються питання проходження практики студентами 

економічних спеціальностей, поліпшення практичної складової їх навчання, або 

ж наукова тематика торкається цих питань. 

Так Н. Уйсімбаєва [319] визначає важливу роль усіх видів практик для 

формування професійної компетентності майбутніх економістів.  

Л. Ролдутіна [273], поміж іншим, доводить у своєму дисертаційному 

дослідженні, що для формування професійної компетентності економіста-

менеджера необхідні всі види практик (навчальна, за профілем спеціальності, 

переддипломна), важливий вибір форм і методів організації виробничої 

практики та застосування відповідних імітаційних (ігрові та неігрові) й 

неімітаційних методів створення реальних виробничих ситуацій і відносин:  

1) на етапах навчальної практики – із використанням ділових ігор, аналізу 

й вирішення конкретних виробничих ситуацій, виконання індивідуальних 

завдань;  

2) у період практики за профілем спеціальності та переддипломної – із 

використанням найбільш ефективних практикооріентованих методів навчання: 

курсового й дипломного проектування.  
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В. Давидов [82] вбачає основне завдання підвищення рівня професійної 

підготовки студентів у посиленні ролі виробничих практик та визначає, що 

оптимальна організація практики студентів може бути реалізована завдяки 

навчальним фірмам та засобам імітаційного моделювання. 

На думку автора, практична підготовка завжди була однією з 

найважливіших у професійному становленні фахівця [35, с. 4]. 

Сьогодні практична підготовка є обов’язковим компонентом освітньо-

професійних програм для здобуття кваліфікаційного рівня, який має на меті 

вироблення у студентів професійних навичок і вмінь. Це складова, підсистема 

професійної підготовки [261, с. 256] студентів усіх спеціальностей, зокрема й 

економічних. 

Практика студентів – це сполучна ланка теоретичного навчання та 

майбутньої професійної діяльності, до якої студенти готуються завдяки низці 

практичних, семінарських, лабораторних занять, які дозволяють їм отримати 

навички професійної діяльності. Запропонований висновок можемо 

проілюструвати схемою місця практичної підготовки студентів у освітньому 

процесі (Рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Місце практичної підготовки студентів у освітньому процесі 
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Така структура практичної підготовки розуміється у широкому сенсі 

вживання цього поняття. Однак, перший компонент практичної підготовки є 

базовим для майбутньої професійної діяльності випускника. Як правило, базова 

практична підготовка реалізується за допомогою семінарських, практичних та 

лабораторних занять.  

Під практичною підготовкою розуміємо комплекс практичних занять та 

практик, що дозволяють студентам оволодіти уміннями та навичками, а також 

набути досвід майбутньої професійної діяльності.  

Система ж практичної підготовки – це спланований, організований та 

керований вищим навчальним закладом процес набуття студентами вмінь та 

навичок, а також досвіду майбутньої професійної діяльності. 

Отже, узагальнюючи підходи науковців [114, 130, 237, 238, 255, та ін.] 

щодо практичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах можна 

визначити такі послідовні її етапи: 

– практичні, лабораторні, семінарські заняття, на яких починається 

формування первинних навичок (із спеціальних дисциплін); 

– навчальна практика, завданням якої є ознайомлення студентів із 

специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних 

умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, професій, 

передбачених навчальним планом відповідної спеціальності; 

– виробнича практика, метою якої є ознайомлення студентів-практикантів 

безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах із виробничим 

процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок 

з професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного 

циклу дисциплін та набуття первинного практичного досвіду;  

– переддипломна практика, яка є завершальним етапом навчання і 

проводиться з метою узагальнення й удосконалення знань, практичних умінь та 

навичок на базі конкретного суб'єкта господарювання, оволодіння професійним 
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досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, 

збору матеріалів для дипломного проекту (роботи).  

Питання підвищення ефективності практичних видів занять у вищих 

навчальних закладах – один із актуальних напрямків досліджень сучасної 

педагогіки. Вважаємо доцільним відмітити висновки наступних науковців щодо 

підвищення ефективності практичних занять: 

– Т. Березюк [28] пропонує використовувати віртуальні бізнесові 

практикуми, економічні on-line ігри (наприклад, «Директор» і «Моделювання 

економіки та менеджменту», Інтернет – доступ http://www.economica.ru); 

– Г. Ковальчук, Н. Бутенко, М. Артюшина [313] пропонують 

запровадження практико-орієнтованих тренінгів як ефективного прийому 

набуття студентами практичних навичок пропонують ; 

– С. Тарасова [303] пропонує на практичних заняттях використовувати 

аналіз різноманітних виробничих ситуацій та рольові ігри.  

– Л. Максимчук [191] – наступні методи активізації практик: 

моделювання, проектування, імітація професійних ситуацій та участь у них 

студентів, використання окремих інтерактивних вправ, дидактичних ігор і 

навчальних тренінгів професійного спрямування. 

Використовувати окремі види, методи, засоби та форми навчання 

економістів пропонували також у своїх дисертаційних роботах 

Н. Захарченко [112] (ділові ігри), О. Кареліна [134] (дистанційне навчання), 

Л. Медведєва [198] (комплекс інтеграційних дидактичних ігор), 

Л. Шипулина [351] (нові інформаційні технології задля формування 

професіоналізму) та ін.  

Отже, такий значний інтерес науковців до питань удосконалення 

практичних занять студентів свідчить про наявність у цій сфері як проблем, так 

і потенціалу для підвищення ефективності практичних занять у сучасних 

умовах. 

Проходження студентами практики в Україні регламентується 

«Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
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України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 

1993 р. (із змінами, внесеними згідно із Наказом Міносвіти № 351 від 

20.12.1994 р.) [216]. 

Проведений нами аналіз проблематики практичної підготовки студентів 

виявив, що багато вчених сьогодні підкреслюють важливе значення практики в 

освітньому процесі вищої школи. 

Так, В. Скакун наголошує, що практика є складовою частиною 

навчально-виховного процесу, вона передбачена навчальними планами і 

програмами, організована в реальних виробничих умовах (або близьких до них) 

з метою формування у студентів уявлення про конкретну професійну сферу, 

навчання практичних занять, навичок і вмінь, придбання досвіду самостійної 

роботи з обраної професії. Практика – одна із форм навчання, що сприяє 

закріпленню і практичному застосуванню знань, отриманих теоретичних 

шляхом, і є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців [285, с. 29]. 

За переконанням Г. Шамардіної та В. Васильєва, практика – це короткий, 

але складний і напружений у психологічному плані відрізок професійно-

трудової кар’єри майбутнього фахівця [348, с. 12]. 

А. Голєв, розглядаючи проблему практичної підготовки, зазначає, що 

практика для студентів покликана забезпечити якісну підготовку майбутнього 

фахівця до самостійного й творчого виконання основних професійних функцій 

[72, с. 13].  

У Положенні «Про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України» вказано, що залежно від конкретної спеціальності чи 

спеціалізації студентів вона може бути: навчальна, технологічна, 

експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, економічна, науково-дослідна та 

інші види практик. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або 

спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в 

навчальних планах [216]. 

Особливу увагу слід звернути на розробку наскрізних програм практик, 

оскільки згідно з Положенням «Про проведення практики студентів вищих 
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навчальних закладів України» [216] зміст і послідовність практики 

визначається програмою, яка розробляється кафедрою або предметною 

(цикловою) комісією згідно з навчальним планом.  

Зміст наскрізної програми повинен відповідати положенням, наказам і 

рішенням колегії Міністерства освіти й науки України щодо практики студентів 

(зокрема «Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України» [216]), а також навчальному плану спеціальності і 

кваліфікаційній характеристиці фахівців. На основі цієї програми 

розробляються робочі програми відповідних видів практик. 

Аналіз наскрізних програм практик економічних факультетів вищих 

навчальних закладів України, зокрема Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Одеського національного економічного 

університету, Одеського національного політехнічного університету, 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Ізмаїльського інституту 

водного транспорту та ін., виявив найбільш поширені види практик студентів-

економістів – це навчальна, виробнича та переддипломна. 

Результатами нашого дослідження встановлено, що, прагнучи покращити 

практичну підготовку студентів, більшість навчальних закладів вводить до 

навчальних планів так звані навчальні практики, які є першим і важливим 

етапом входження студентів до професійної діяльності у вищому навчальному 

закладі. Під час цих практик відбувається формування у студентів активного 

ставлення щодо набуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і 

навичок, необхідних майбутнім фахівцям для практичної економічної 

діяльності.  

Навчальна практика доповнює й заглиблює теоретичні знання студентів, 

пов’язує навчання з майбутньою діяльністю фахівця, прищеплює інтерес до цієї 

діяльності [104, c. 141]. Вона має своєю метою поглиблення й закріплення 

теоретичних знань студентів, вироблення навичок практичної й дослідницької 

роботи, ознайомлення із сучасним обладнанням [274, c. 60]. Її проводять на 

молодших курсах. Форми проведення навчальної практики можуть бути 
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різними: екскурсія на підприємство чи в установу, самостійне вивчення їх 

діяльності шляхом спостереження чи бесід з працівниками, практична робота 

на робочому місці тощо. 

Виробнича практика поглиблює вивчення студентами особливостей 

подальшого робочого місця. Її основною метою та завданням є забезпечення 

практичного навчання студентів відповідно до вимог українських освітніх 

стандартів. Тільки завдяки практичній частині освітнього процесу може 

сформуватися фахівець з новими ідеями, стратегічними планами, фахівець, 

який зможе бачити потреби та бажання сучасного суспільства, самостійно 

мислити та приймати рішення. 

Виробнича практика надає студенту можливість реалізовувати функції 

фахівця на робочому місці, студент виконує весь цикл обов'язків за своєю 

спеціальністю, усвідомлює механізм дії підрозділу, в якому проводиться 

виробнича практика, загальну картину всього об'єкта практики [244, c. 154]. 

Діяльність студента під час виробничої практики близька до реального 

життя професійного мікросередовища, сприяє розширенню простору його 

соціальної взаємодії з навколишнім світом. 

Важливою складовою освітнього процесу, що забезпечує якісну 

підготовку та проведення державної атестації студентів, є переддипломна 

практика. Це кінцева ланка практичної підготовки, яка проводиться на 

робочому місці з виконанням майбутнім фахівцем усіх функціональних 

обов'язків [244, c. 154]. У ході цієї практики студенти продовжують вивчення 

досвіду застосування одержаних знань у вирішенні деяких задач виробництва, 

закріплюють і розширюють спеціальні знання, систематизують їх і набувають 

упевнені навички самостійного вирішення задач на рівні вимог, що 

пред’являються до висококваліфікованих фахівців [104, c. 142]. 

Метою переддипломної практики є завершення вивчення студентами 

проблеми, що пов’язана з темою дипломного наукового дослідження. Студенти 

узагальнюють усі дослідження, проведеними ними під час виконання курсових 
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робіт та написання звітів із практики, розробляють висновки і пропозиції та 

надають їх для впровадження на підприємстві. 

Результатами нашого дослідження також було встановлено, що вищі 

навчальні заклади для поліпшення практичної підготовки своїх студентів 

вводять до навчальних планів й інші види практик, наприклад, ознайомчу, яка 

включає ряд екскурсій на підприємство для вивчення особливостей практичної 

діяльності, функцій тих чи інших фахівців економічного профілю. Також 

впроваджуються й такі види практик, як комп’ютерна або комп'ютерно-

технологічна. Подібні види практик є важливою складовою підготовки 

висококваліфікованих фахівців, адже економічна діяльність неможлива без 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 

спеціалізованого програмного забезпечення. Мета комп'ютерної практики – 

закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок використання 

сучасної електронної обчислювальної техніки, мереж та інформаційних 

технологій у діяльності економіста. 

Нашим дослідженням встановлено, що на сучасному етапі розвитку 

вищої освіти в Україні питанням практичної підготовки приділяється значна 

увага, про що насамперед свідчить Лист МОН України 1/9-93 від 07.02.09 р. 

«Про практичну підготовку студентів» [179], у якому відзначаються недоліки 

практичної підготовки студентів. Зокрема, відмічені: 

 незадоволення практичною підготовкою студентів роботодавцями, 

які наголошують на відсутності навичок практичної роботи за обраним 

напрямом або спеціальністю, знань сучасних технологій та обладнання 

підприємств, їх діючої нормативної бази і, як наслідок, збільшення часу 

адаптації випускників на первинних посадах, ускладнення працевлаштування й 

зниження престижу вищої освіти загалом;  

 втрата зв'язків із відповідними галузями економіки, відновлення яких 

не проводиться належним чином, скорочення обсягів практичної підготовки на 

всіх етапах навчання за рахунок корегування навчальних планів, заміна практик 

на формальне перебування студентів у розпорядженні кафедр (відділень), а в 
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окремих випадках – залучення студентів під час практики до господарських 

робіт як у навчальному закладі, так і за його межами; 

 замість пошуку альтернативних моделей реалізації практичної 

підготовки, керівники більшості вищих навчальних закладів зайняли позицію 

очікування керівних вказівок та додаткового фінансування застарілих 

технологій практичної підготовки, нарікаючи на відсутність зацікавленості 

роботодавців у співпраці та зменшення державної складової у сучасній 

економіці, відсутність нормативної бази тощо. 

У зв’язку із зазначеними у Листі [179] недоліками, вищим навчальним 

закладам було запропоновано спрямувати роботу відповідних структурних 

підрозділів на розроблення нових підходів до її реалізації, перетворення вищих 

навчальних закладів на партнерів роботодавців, зацікавлених у кінцевому й 

якісному результаті, зокрема: 

 переглянути навчальні плани з метою відновлення та подальшого 

підвищення статусу практичної підготовки; 

 забезпечити розроблення та впровадження в освітній процес 

наскрізних та безперервних програм практик, нової системи практичної 

підготовки студентів; 

 сформувати систему галузевих зв'язків між вищими навчальними 

закладами та роботодавцями для забезпечення здобуття студентами 

професійних навичок під час проходження виробничої практики; 

 розробити й запровадити систему ранньої адаптації випускників на 

первинних посадах. 

Слід зазначити, що незважаючи на рекомендації визначені ще у 2009 році, 

ці напрями роботи з практичної підготовки студентів актуальні й сьогодні. 

Особлива увага до практичної підготовки студентів простежується в 

розвитку педагогічних підходів у методології навчання: діяльнісного, 

конструктивістського, праксеологічного, системного, кваліфікаційного (Їх 

особливості та наукові розробки відображені у Додатку А).  
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Звертаючись до питання дослідження практичної підготовки студентів 

вищих навчальних закладів, неможливо не торкнутися досвіду зарубіжних 

країн у підготовці майбутніх фахівців та її практичної складової. 

Досвід підготовки фахівців у багатьох країнах світу свідчить, що в 

цілісній системі професійної підготовки практична підготовка виступає 

вагомим чинником поряд із теоретичною. При цьому значна увага приділяється 

формуванню практичних умінь і навичок, професійної етики та особистому 

розвитку й росту майбутніх фахівців. 

Висвітленню принципів, закономірностей, форм, рівнів та особливостей 

розвитку економічної освіти в зарубіжних країнах присвятили свої роботи такі 

вітчизняні вчені, як М. Букач [42], М. Вачевський [47], О. Войнаровська [59], 

Л. Oгнівко [230], О. Набока [208, 209], Н. Ничкало [222], І. Федоров [327] та ін. 

Цікавий i своєрідний досвід практичної підготовки молодих фахівців у 

Франції представлений М. Букачем [42]. У Франції після складання 

теоретичних іспитів в унiверситетi майбутні фахівці зараховуються в 

регіональний центр, де протягом 27 тижнiв проходять практичну пiдготовку. 

Радниками в цих центрах працюють кращi фахівці, за якими закрiплюються 

стажисти. Як відзначають фахiвцi, така практична пiдготовка дає позитивні 

результати. Цьому значною мiрою сприяє органiзацiя керiвництва практикою, 

яку здiйснює директор регіонального центру. Вiн складає списки педагогiчних 

радникiв і визначає основнi напрямки їх роботи, здiйснює постiйний контакт із 

директорами баз практики, де практикуються стажисти. Вiн же здiйснює 

контроль, який супроводжується збором, систематизацiєю матерiалiв із 

проходження практики кожним стажистом. У подальшому зiбранi матерiали, 

якi в основному складаються зi звiтiв та спостережень радникiв, йдуть до 

екзаменацiйної комiсiї. Таким чином, в унiверситетах Францiї простежується 

чітке розмежування теоретичного й практичного навчань. Але завдяки добре 

органiзованому керiвництву, ретельному добору радникiв та баз, де буде 

проходити практика, чiткiй взаємодiї радникiв регіональних центрів та їх 
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незалежностi вiд унiверситетiв вдалося досягти позитивних результатiв у 

практичному навчаннi студентiв. 

Як зазначає О. Набока [208], у сучасному світі однією з найбільш 

передових країн у розвитку економічної освіти є Німеччина.  

Значний внесок у дослідження особливостей економічної освіти в 

Німеччині зробили такі автори, як Н. Абашкіна [1], С. Амеліна [10], 

В. Ліпкіна [177], Л. Отрощенко [234] та ін. 

Університетська економічна освіта націлена на підготовку всебічно 

розвиненого економіста з широким світоглядом. Спеціальні (професійні) вищі 

навчальні заклади мають величезне значення в підготовці економістів. Вони 

випускають більше 70% німецьких економістів, до 50% фахівців у галузі 

інформатики, організації виробництва тощо. Ці навчальні заклади 

відрізняються скороченим циклом навчання, який передбачає теоретичну 

підготовку протягом трьох років і рік практичної роботи. Навчання в них 

максимально наближене до практики, всі викладачі обов'язково мають 

професійний досвід і тісні зв'язки із промисловими підприємствами. У 

більшості з них застосовується дуальна система [390, c. 106]. 

Використання дуального принципу у вищій школі Німеччини має плюси 

як для навчальних закладів, студентів, так і для підприємств. Адже, як наслідок, 

вищі школи мають додаткове фінансування, підтримку персоналу та 

матеріальної бази. Підприємства отримують перспективу освіти та підвищення 

кваліфікації для своїх робітників, а також можливість відбирати майбутній 

персонал серед студентів. Щодо студентів, завдяки дуальному принципу вони 

мають двосторонній договір про навчання, фінансову впевненість під час 

навчання та перспективи працевлаштування після закінчення вищого 

навчального закладу [383, с. 19].  

Також підкреслимо, що німецькі студенти отримують від підприємства 

свідоцтво про проходження практики [379, c. 945] 

Сучасна політика німецького уряду щодо вдосконалення освіти націлена 

на посилення співробітництва вищих навчальних закладів із промисловими 
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фірмами. З 50-х рр. поширена форма «спільних досліджень», коли малі і 

середні фірми визначеної галузі створюють із вищим навчальним закладом (чи 

з науково-дослідним інститутом) союз для роботи над проблемами, у 

розв’язанні яких зацікавлені фірми-члени об’єднання.  

Дослідженню специфіки економічної освіти в Сполучених Штатах 

Америки присвятили свої праці О. Войнаровська [59], О. Зіноватна [118], 

О. Ігнатюк [128], Л. Oгнівко [230], Р. Соловйова та Ю.  Соловйова [293], 

О. Тарасова [302] та ін. 

І хоча основною формою освітніх занять у вищих навчальних закладах 

США є лекція, яка читається для потоків, що нараховують іноді до тисячі 

студентів, ця форма значно відрізняється від лекції в нашому розумінні. 

Студенти не конспектують монолог викладача – конспекти їм роздаються, а 

тематичне відео, презентації у PowerPoint, економічні приклади діючих 

компаній, діалог – невід’ємні складові лекційних занять [362, с. 76]. Крім 

лекцій, студенти зобов'язані відвідувати дискусійні заняття (семінари), а 

студенти наукових факультетів і шкіл також повинні проводити певний час у 

лабораторіях. Протягом семестру студент зобов'язаний підготувати кілька 

письмових робіт. 

Аналізуючи магістерські програми вищих навчальних закладів США, 

О. Зіноватна розподіляє їх залежно від загального цільового призначення та 

організації освітнього процесу за наступними типами: допоміжні (ancillary); 

професійного зростання (career advancement); професійного учнівства 

(apprenticeship); громадського спрямування (community-centered) [118, c. 83]. 

Для нашого дослідження безпосередній інтерес представляють другий та третій 

типи. 

Магістерські програми професійного зростання забезпечують потребу 

студентів бути конкурентноспроможними на ринку праці, надаючи 

кваліфіковану підготовку, необхідну для кар’єрного зростання в професійному, 

а не академічному середовищі [118, с. 84]. Вони характеризуються передусім 

безпосереднім зв'язком між теорією та практикою з використанням 
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різноманітних практикумів та інтерактивної діяльності: ситуаційні 

дослідження, групові проекти та презентації, обов’язкове й необов’язкове 

стажування, виробнича практика; запрошенням позаштатних викладачів-

практиків та лекторів-гостей для передачі студентам конкретного професійного 

досвіду; наданням освітніх послуг у зручній для споживачів формі, наприклад, 

заняття у вечірній час, на вихідних чи влітку, використанням Інтернет-

технологій тощо.  

Магістерські програми професійного учнівства базуються на ідеї, що 

студенти можуть набути необхідних їм професійних компетенцій лише при 

практично-орієнтованому навчанні в умовах, наближених до реальних, 

долаючи обмеження традиційних аудиторних занять. За таких програм широко 

застосовується діяльнісний підхід до навчання, поширені колегіальні стосунки 

між учасниками програм, навчання професійної етики на практиці, оскільки 

важливим є не лише транслювання знань, а й формування комунікативних 

компетенцій. Подібні програми надають можливість студентам самим здобути 

знання в інший спосіб, створюючи міні-спільноту, яка об’єднана вирішенням 

спільних задач.  

Характерною рисою вищої економічної освіти США є тісне 

співробітництво освітніх установ, виробництва й бізнесу [67, c. 117], що 

виявляється у підвищенні кваліфікації працівників фірм у вищих навчальних 

закладах, стажуванні випускників у фірмах та замовленні наукових розробок 

для бізнес-сфери у вищих навчальних закладах. 

Особливої уваги заслуговує організація в США навчання в школах 

бізнесу. І хоча останнім часом, бізнес-школи поширені в усьому світі 

(з’являються вони і в Україні), в Америці зосереджено близько 60% провідних 

бізнес-шкіл світу. Престижна бізнес-освіта, наприклад, диплом МВА, 

отриманий в Америці, є, як правило, гарантією наступної вдалої кар’єри [63]. 

Та й перша бізнес-школа з’явилась у Сполучених Штатах Америки в 1900 р. за 

ініціативою Вільяма Такера на базі Дартмутського коледжу. Сьогодні вона 
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залишається одним із світових лідерів бізнес-освіти та законодавцем у цій 

області, її досвід було перейнято багатьма європейськими країнами [133, c. 42]. 

Серед найбільш популярних американських бізнес-шкіл можна 

відзначити (за даними всесвітніх рейтингів FT.com, Forbes.com, 

Businessweek.com): Stanford University GSB, Harvard Business School, University 

of Pennsylvania: Wharton, Columbia Business School, Chicago GSB, Northwestern 

University (Kellog), MIT Sloan, University of Michigan (Ross) та інші. 

Отже, досліджена нами проблематика практичної підготовки студентів, 

яка є одним із найважливіших етапів у системі професійної підготовки 

майбутнього фахівця, важливою ланкою формування професійних умінь і 

засвоєння навичок професії. Ретроспективний аналіз показав, що на всіх етапах 

розвитку вищої освіти науковці намагалися подолати недоліки в практичному 

становленні майбутніх фахівців, що відбилося в утвердженні діяльнісного, 

конструктивістського, системного та праксеологічного підходів, які спрямовані 

на подолання розриву між теоретичним та практичним навчанням. У 

сукупності із вивченням специфіки освітніх систем зарубіжних країн це надало 

змогу виявити невідповідність застосованого на сьогодні кваліфікаційного 

підходу до вимог практичної підготовки майбутніх економістів та передбачити 

адекватність використання компетентнісного підходу до навчання економістів, 

яий відповідає сучасному замовленню ринку праці.  

 

1.2. Компетентнісний підхід у контексті професійної підготовки студентів 

вищих навчальних закладів  

Вища школа завжди прагнула реагувати на зміни в суспільстві, у 

соціальних і ринкових вимогах до освіти ринку праці. Така реакція виражалася, 

насамперед, у змінах освітньо-професійних програм, у доповненні навчального 

плану новими дисциплінами. Обидва напрямки орієнтовані на екстенсивний 

розвиток вищої школи, на збільшення обсягу досліджуваного навчального 

матеріалу та на посилення теоретизації вищої освіти. Тому доцільно 

використовувати інший шлях –  зміну характеру зв'язків і відносин між 
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навчальними дисциплінами. Ці відносини визначаються змістом цілей вищої 

освіти, співвідношенням загальних цілей освіти й цілей вивчення навчальних 

дисциплін. Ми переконані, що саме такий шлях і реалізовується за допомогою 

компетентнісного підходу. 

Треба підкреслити, що компетентнісний підхід не заперечує системи 

освіти, яка була побудована на отриманні суми знань, умінь та навичок. Але 

при цьому треба враховувати, що знання можуть мати різну цінність і що 

збільшення їх обсягу не означає підвищення рівня освіченості. Більше того, 

підвищення рівня освіченості в ряді випадків може бути досягнуте лише при 

зменшенні обсягу знань, який зобов'язаний засвоїти студент [173, c. 4]. 

Мета компетентнісного підходу у вищій освіті – подолати розрив між 

знаннями студентів і їх практичною діяльністю, навчити студентів за 

допомогою отриманих і засвоєних знань ефективно вирішувати завдання 

практики. 

На думку Т. Ковальової, ідея компетентнісного підходу – це насамперед 

ідея відкритого замовлення на зміст освіти [143]. Компетентнісний підхід до 

визначення цілей вищої освіти дає можливість погодити очікування суспільства 

(передусім, роботодавців), викладачів і студентів. Визначення цілей вищої 

освіти з позицій компетентнісного підходу означає опис можливостей, які 

можуть придбати студенти в результаті освітньої діяльності. 

Доктор педагогічних наук Г. Селевко відзначає, що компетентнісний 

підхід означає поступову переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з 

переважною трансляцією знань, формуванням навичок на створення умов для 

оволодіння комплексом компетенцій, що визначають потенціал, здатності 

випускника до виживання й стійкої життєдіяльності в умовах сучасного 

багатофакторного соціально-політичного, інформаційно- й комунікаційно-

насиченого простору [278, с. 138]. 

Запровадження компетентісного підходу передбачає зміщення акцентів з 

освітнього процесу на навчальний результат, який виражається в термінах 
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компетентностей. Згідно з концепцією компетентнісного підходу результат 

більш важливий, ніж спосіб його здобуття [184, c. 12]. 

Отже, компетентнісний підхід у вищій освіті розглядається нами як 

організація освітнього процесу, в якому метою навчання студентів виступає 

набуття сукупності професійних компетентностей. 

Сьогодні вже розпочато перехід освітніх систем на компетентнісне 

навчання. Аналіз досвіду закордонних країн у частині використання 

компетентнісної моделі в національних освітніх системах надзвичайно 

корисний для усвідомлення ефективності переходу української системи освіти 

на компетентнісний підхід.  

При вивченні досвіду становлення й розвитку компетентнісного підходу 

нами виявлений певний спектр особливостей його становлення та відносну 

незалежність сформованих моделей у рамках закордонних наукових шкіл. 

Компетентнісний підхід, у вигляді навчання заснованого на компетенціях, 

зародився в США наприкінці 60–х років [331, c. 34], у рамках однієї з 

конкретних наук (мовознавства) і був згодом екстрапольований як науковий 

метод на різні сфери знань, включаючи педагогіку. Виникнення 

компетентнісного підходу прийнято пов’язувати з дослідженнями відомого 

американського лінгвіста Н. Хомського [21, c. 8]. У 1965 р. Н. Хомський увів 

термін «компетенція» у понятійний апарат лінгвістики з проблем генеративної 

граматики. Він відзначав: «…ми проводимо фундаментальну відмінність між 

компетенцією (знанням своєї мови мовцем слухаючим) і вживанням (реальним 

використанням мови в конкретних ситуаціях). Тільки в ідеалізованому 

випадку… уживання є безпосереднім відбиттям компетенції. У дійсності ж 

воно не може безпосередньо відбивати компетенцію… протиставлення, що 

вводиться мною, пов'язане із сосюровським протиставленням мови й мовлення, 

але необхідно… скоріше повернутися до гумбольдтовської концепції схованої 

компетенції як системи процесів, що породжують» [116, c. 13]. Тут увага 

звертається на те, що саме «вживання» є актуальним проявом компетенції як 

«схованого», потенційного.  
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Подальший внесок у становлення компетентнісного підходу вніс 

американський психолог Роджер Уайт. 1959 р. він опублікував статтю 

«Перегляд поняття мотивації: концепція компетенції» (Motivation reconsidered: 

The concept of competence) [394, c. 284], у якій розкрив взаємозв'язок між 

компетенцією й мотивацією. Однією з основних причин, за якою Р. Уайт 

уводить в обіг термін «компетенція», стає необхідність опису тих особливостей 

індивідуальності, які б відповідали за ефективне, «відмінне» виконання роботи 

й високу мотивацію в професійній діяльності.  

Подалі розвиток компетентнісного підходу в США проходить у руслі 

поведінкового підходу. На початку 70-их рр. Девід Мак Клелланд у статті 

«Тестування компетенцій, а не інтелекту» («Testing for Competence Rather Than 

Intelligence» [388]) доводить, що традиційні академічні тести здібностей, так 

само як і шкільні досягнення, не можуть прогнозувати ефективність виконання 

роботи. Він визначає фактори, що прогнозують високий рівень виконання 

роботи, які й називає компетенціями. Вони містять у собі навички й властивості 

особистості, які існують поза когнітивними здібностями, наприклад: 

самооцінку, саморегуляцію, комунікативні навички.  

У 1993 році Л. Спенсер і С. Спенсер [397] опублікували роботу, у якій 

продемонстрували можливості методології оцінки компетенцій. Розроблена 

ними комплексна методика включала мотиви, особистісні риси, я-концепцію, 

цінності, зміст знань, когнітивні й поведінкові навички.  

У середині 90-х компетенції міцно зайняли своє місце в системі освіти й 

менеджменту США. За переконанням Вінтертон Дж., Деламер-Ле Діст Ф., 

Стрінгфеллоу Є., американська модель компетенцій – це механізм, який 

пов'язує навички, знання, особливості особистості та поведінки зі 

стратегічними цілями компанії [400, с. 19-20]. Гангані Н., Маклін Г., Браден Р. 

стверджують, що «методи на основі компетенцій використовуються для того, 

щоб привести у відповідність ключові бізнес-процеси в області управління 

людськими ресурсами зі стратегічними цілями організації» [384, с. 1111]. 
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Іншу модель розвитку компетентнісного підходу спостерігаємо у 

Великобританії. У зв'язку з нестачею кваліфікованої робочої сили, уряд  

у 80-х рр. сформував новий підхід до професійної освіти й навчання на основі 

компетентності. В основі британського підходу до компетентності лежить не 

аналіз поведінки, а функціональний аналіз діяльності, окремих видів 

виконуваних робіт, тобто аналізувався список навичок і вмінь, необхідних для 

реалізації функцій працівника, який займає ту або іншу посаду.  

У Великобританії компетентнісний підхід в освіті впроваджено з 1995 р. 

Було визначено дві групи ключових компетенцій: комунікаційні 

(обчислювальні навички, робота з інформаційними технологіями) і базові 

компетенції широкого профілю (робота в групі, уміння ухвалювати рішення 

тощо). «Кваліфікація в галузі ключових компетенцій» є важливим елементом 

здобутої освіти. У документі, що її засвідчує, перелічені знання й уміння, якими 

повинен володіти випускник з отриманої спеціальності, зазначено, де саме 

(університет, факультет, спеціалізація) та на яких умовах (схеми навчання, 

оплата, пільги, гранти) вони набуваються у процесі вивчення конкретних 

академічних предметів (навчальних курсів, дисциплін). Цей елемент є 

складовою «національної кваліфікаційної рамки». Отож, набуті вміння й 

навички можуть бути перевірені в процесі навчання, при прийомі на роботу, 

оцінюванні працівника на відповідність посаді протягом роботи в 

компанії [95, c. 56]. 

Компетентнісна модель у системі освіти Великобританії є основою для 

побудови системи навчання протягом життя людини. Така модель за своєю 

сутністю є функціональною. 

Функціональна компетенція (навички) означає, що людина, яка працює в 

даній професійній області, повинна спромогтися зробити, виконати відповідну 

роботу й здатна продемонструвати високі стандарти в рамках своїх 

функціональних обов'язків на конкретному робочому місці [380, с. 24]. 

У результаті нашого дослідження було встановлено дещо різні 

трактування компетентнісного підходу у Франції. Так, С. Хаддаді і Д. Бессон 



 

 

30 

відзначають, що компетентнісний підхід розвивається за двома різними 

напрямками: індивідуальним, зосередженим на індивідуальних поведінкових 

характеристиках, і колективним, зосередженим на розробці моделі 

організаційних компетенцій [386, с. 82-83]. Натомість Вінтертон Дж., Деламер-

Ле Діст Ф., Стрінгфеллоу Є. вказують на те, що французький підхід є 

всебічним, тому що розглядає наступні характеристики: знання (savoir), 

функціональні компетенції (savoir-faire) і поведінкові компетенції (savoir-

eˆtre) [399, с. 36]. Ми більш схильні до останньої думки.  

У Франції впровадження компетентнісного підходу почалося з 1993 р., 

коли національне бюро з працевлаштування, ANPE (Agence nationale l'emploi), 

вирішило змінити документ, відповідний до кваліфікаційного довідника 

(Re'pertoire Ope'rationnel des Me'tiers et des Emplois), і описати кваліфікаційні 

вимоги в термінах компетенцій. Подальшим імпульсом для розвитку 

компетентнісного підходу послужило введене у Франції в 90-х рр. ХХ ст. право 

громадян на незалежну оцінку компетенцій (bilan de competences) для того, щоб 

мати можливість індивідуального розвитку в рамках професії. Поняття 

компетенції із середини 90-х рр. стає більш популярним. Наступним 

поштовхом для розвитку компетенцій послужила підтримка Асоціацією 

роботодавців MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) запровадження 

проекту «Об'єктивні компетенції».  

Французький підхід до виявлення компетенцій є більш розгорнутим у 

порівнянні з англійським. Згідно з ним виділяють savoir (compe'tences 

the'oriques, тобто знання), savoir-faire (compe'tences pratiques, тобто 

функціональні компетенції) і savoir-eˆtre (compe'tences sociales et 

comportementales, тобто поведінкові компетенції). В основі опису компетенцій 

лежать: знання (savoir і connaissance), досвід (savoir faire або savoir agir) і 

поведінкові характеристики (savoir eˆtre or la faculte' de s'adapter) [123].  

Німецька педагогіка підключилася до розробки компетентнісного підходу 

трохи пізніше, у середині 90-х рр., однак методологічні позиції в неї виявилися 

більш обґрунтованими.  
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У 1996 р. німецька система освіти прийняла підхід «компетенції 

дії» [247], рухаючись від предмета до компетенцій і до навчальних планів, які 

більшою мірою визначали області вивчення (Lernfelder), і в меншій мірі 

пов'язані з роботою: знання й навички. При складанні навчального плану 

обов'язково розробляються професійно-технічні «компетенції дії» 

(Handlungskompetenz) у термінах сфери діяльності або предметних компетенцій 

(Fachkompetenz), особистісних компетенцій (Personalkompetenz) і соціальних 

компетенцій (Soziaekompetenz). Сьогодні у Німеччині є 350 професійних 

профілів, складених за загальним форматом, який використовує компетенції в 

рамках і термінах зазначених вище [391, c. 33]. Таким чином, у Німеччині 

компетентнісний підхід має більш цілісний, індивідуально-орієнтований, 

різнобічний характер.  

Узагальнюючи результати нашого дослідження, визначимо, що підходи 

зарубіжних держав щодо впровадження компетентнісного підходу у сферу 

вищої освіти, виникали окремо та втілювали в себе найактуальніші аспекти 

подальшого розвитку освіти. Узагальнимо розглянуті наукові підходи у вигляді 

схеми (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Розвиток компетентнісного підходу в зарубіжних країнах 

 

Україна в рамках Болонського процесу взяла на себе визначені обов’язки, 

у тому числі – приєднатися до компетентнісного формату професійної освіти. 

Зарубіжні школи впровадження 

компетентністного підходу у вищу освіту 

Школа США –  

поведінковий підхід 

Школа Великобританії –  

функціональний підхід 

Школа Франції –  

багатоаспектний підхід 

Школа Німеччини –  

цілісний підхід 



 

 

32 

Аналіз чинного законодавства у сфері освіти довів, що питання 

впровадження компетентнісного підходу є ключовими в нормативних 

документах у галузі розвитку вітчизняної вищої освіти, зокрема: Національній 

доктрині розвитку освіти [321], Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 роки [320], Національній рамці кваліфікацій [258], 

наказах Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану дій 

щодо забезпечення якості вищої освіти України та інтеграції в європейське і 

світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» [212] (№ 612, 2007 p.), 

«Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-

трансферної системи» [210] (№ 943, 2009 p.), рішеннях Колегії Міністерства 

освіти і науки України: «Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова 

інноваційного розвитку держави і суспільства» (2007 p.) [270], «Вища освіта 

України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи» (2008 p.) [269]. 

У результаті дослідження проблематики компетенцій і компетентності, 

зокрема аналізу робіт видатних науковців [8, 21, 114] маємо умовно виділити 

його чотири основні етапи.  

Перший етап (1960-1970 рр.) пов'язаний із введенням у науковий апарат 

категорії «компетенція», створенням передумов розмежування понять 

компетенція / компетентність. Із цього часу в руслі трансформаційної 

граматики й теорії навчання мов починається дослідження різних видів мовної 

компетенції, вводиться поняття «комунікативна компетентність» (Д. Хаймс). 

У 1964 р. в журналі «Іноземні мови в школі» була опублікована стаття 

Є. Пассова «Комунікативні вправи», яка привернула увагу вчителів до 

комунікативного методу навчання іноземних мов, котрий полягає в навчанні 

учнів мовленнєвої діяльності в умовах спілкування, спільного обговорення 

цікавих для них питань, тем, завдань. Є. Пассов наголошував, що 

«…мовленнєві вправи… за своєю структурою, характером повинні бути 

психологічно подібні процесу спілкування» [241, с. 7]. Ця публікація стала 

початком цілої низки психолого-педагогічних досліджень провідних 

вітчизняних науковців на дану тему. 



 

 

33 

Другий етап (1970-1990 рр.) став початком використання категорії 

компетенція/компетентність у теорії й практиці навчання мови (особливо 

нерідної), а також професіоналізму в управлінні, керівництві, менеджменті, у 

навчанні спілкуванню; розробляється зміст поняття «соціальні 

компетенції/компетентності».  

Серед наукових джерел даного періоду найбільш грунтовне дослідження 

англійського психолога Джона Равена «Компетентність у сучасному 

суспільстві» (1984 р.) [266]. Автор, посилаючись на психологічну теорію 

компетентності, дає розгорнуту характеристику компетентності, описує 

особливості здібностей людей різних професійних груп. Під складовими 

компетентностями розуміє: види компетентностей, або внутрішні мотивовані 

характеристики, які пов’язані з системою особистісних цінностей, уявлення й 

очікування, пов’язані з механізмами функціонування суспільства й роллю 

людини в ньому.  

Протягом другого етапу фахівці вирішували проблему вдосконалення 

комунікативного методу, причиною якого була недостатня ефективність його 

впровадження. Спостерігалася тенденція до підміни комунікативного навчання 

видимістю мовленнєвої діяльності, «псевдокомунікативності» (термін 

В. Коростельова, 1991 р.), не підкріпленої створенням для цього особливих 

умов: зацікавленості, психічного суміщення учнів, їхньої готовності й бажання 

брати участь у спільному виконанні навчальних завдань, розв'язанні 

відповідних проблемних ситуацій [56, с. 93]. 

Отже, як у зарубіжній, так і у вітчизняній науковій практиці означені 

поняття здебільшого використовувалися у професійній педагогіці 

(«компетентність», «професійна компетентність»), у методиках навчання 

іноземних мов (лінгводидактичні компетенції) та інформатиці (комунікативні 

компетенції), де вони мали назву компетенцій. 

Третій етап дослідження компетентності як наукової категорії освіти, 

який розпочався в 90-і роки ХХ ст., характеризується появою робіт А. Маркової 

(1993), де в загальному контексті психології праці професійна компетентність 
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стає предметом спеціального всебічного розгляду. У цей же період Л. Митиною 

було продовжене дослідження Л. Петровської в аспекті соціально-

психологічної і комунікативної компетентності вчителя. Професійна 

компетентність стає предметом спеціального всебічного аналізу в працях 

З. Курлянда [244]. 

Починаючи з 1996 р., посилена увага до понять «компетенція» та 

«компетентність» зумовлена рекомендаціями Ради Європи, які стосувалися 

питань оновлення освіти. Рада Європи визначила компетентність як мету і 

результат освітнього процесу, що сприяє ефективним діям особистості у 

життєвих та професійних ситуаціях [108]. 

У 1996 р. у Доповіді Міжнародної комісії з освіти для ХХІ ст. «Освіта. 

Прихований скарб» було сформульовано принципи, на яких повинна 

ґрунтуватися сучасна освіта: навчитися жити разом, навчитися здобувати 

знання, навчитися працювати, навчитися жити, що по суті і є глобальними 

компетентностями [181, c. 17].  

Рада Європи в 1997 році визначила п’ять ключових компетентностей, які 

необхідні кожному освіченому європейцю: 1) політичні і соціальні 

компетентності, які передбачають здатність брати на себе відповідальність, 

брати участь у спільному прийнятті рішень, сприяти вирішенню конфліктів 

ненасильницьким шляхом, брати участь у функціонуванні і поліпшенні 

демократичних інститутів; 2) компетентності, пов’язані з життям у 

багатокультурному суспільстві – поважне ставлення один до одного, розуміння, 

здатність жити в мирі з людьми інших національностей, культур, мов і релігій, 

вони визначають соціальну зрілість людини; 3) компетентності, які пов’язані з 

володінням усним та письмовим спілкуванням; 4) компетентності, пов’язані з 

розвитком інформаційного суспільства, тобто використання нових технологій, 

ефективне їх застосування тощо; 5) компетентності, що стосуються здатності й 

бажання вчитися протягом життя [181, c. 19].  

Варто зазначити, що дані групи компетентностей повинні стати певним 

орієнтиром для складання навчальних програм із метою прозорості в системі 
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освіти та єдиних вимог до випускників різних навчальних закладів 

європейського освітянського простору.  

Важливим етапом становлення компетентнісного підходу в європейській 

освіті стало оприлюдненням робочої програми «Освіта й підготовка в Європі: 

різні системи, спільна мета до 2010 р.», яка містила перелік базових 

компетентностей, а саме: грамотність (читання, письмо) та навички рахування 

(фундаментальні навички), базові компетентності з математики, іноземних мов, 

природознавства, використання ІКТ, уміння вчитися, соціальні навички, 

підприємливість та загальна культура [181, c. 19].  

У 2005 році Європейська комісія затвердила Європейську довідкову 

систему, яка містить ключові компетентності для навчання впродовж життя і 

має служити довідковим інструментом для розвитку компетентностей у 

національних системах освіти. Дана система нараховує вісім найважливіших 

компетентностей: спілкування рідною мовою; спілкування іноземною мовою; 

математична компетентність та базові компетентності в галузі науки і техніки; 

цифрова компетентність; навчання вчитися; міжособистісна, міжкультурна й 

соціальна компетентності, громадянська компетентність; підприємливість; 

культурна виразність. 

Тему компетентнісної освіти в Україні сьогодні розробляють такі 

науковці, як О. Локшина [181], В. Луговий [184], О. Овчарук [228], 

О. Пометун [253], Н. Самарук [275], та ін. У Додатку Б наведені основні 

історичні віхи розвитку компетентнісного підходу.  

Результати нашого дослідження призвели до висновку, що 

основоположним для розробки сучасної концепції компетентісного підходу в 

освіті є питання сутності педагогічних понять, які його визначають – 

«компетентності» і «компетентність». Аналіз їх змісту, структури та 

взаємозв’язків дає можливість вдосконалити освітній процес, спроектувати 

учбовий матеріал та освітню технологію його побудови.  

Як у зарубіжній, так і у вітчизняній педагогічній літературі поняття 

«компетенція», «компетентність» подекуди ототожнюються і вживаються як 
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синоніми. Наприклад, поруч зустрічаємо вжиті в однаковому змісті терміни 

«комунікативна, мовленнєва, мовна компетенція» [256, с. 2], і «формування 

життєвої й соціальної компетентності» [256, с. 1]. І це не поодинокий випадок. 

Тлумачення понять «компетенція» та «компетентність» науковцями 

представлено у Додатку В. 

З приводу співвідношення даних понять і досі немає єдиної думки. Аналіз 

різних наукових джерел дає підстави виокремити три підходи: 

Перший підхід характеризується тим, що обидва терміни вживаються як 

синонім (Т. Гудкова, С. Дружилов, Е. Зєєр, П. Третьяков та інші). 

Представники другого підходу вважають компетенції складниками 

компетентності (К. Махмурян, І. Перестороніна та інші). 

Згідно з третім підходом, поняття «компетенція» тлумачиться як коло 

повноважень певної особи, перелік соціальних вимог до її діяльності в певній 

сфері, тоді як «компетентність» означає узагальнену здатність особистості до 

діяльності (І. Зимня, В. Луговий, Ю. Татур, А. Хуторський та ін.). Як 

підкреслює О. Пометун, більшість українських педагогів погодилась із цим 

підходом, «визначивши, що під терміном «компетенція» розуміється передусім 

коло повноважень. У межах своєї компетенції особа може бути компетентною 

або некомпетентною в певних питаннях, тобто мати (набути) компетентність 

(компетентності) у певній сфері діяльності. Оскільки йдеться про процес 

навчання та розвитку особистості, що відбувається в системі освіти, одним із 

результатів освіти й буде набуття людиною набору компетентностей, що є 

необхідними для діяльності в різних сферах суспільного життя» [252, с. 51]. 

Загальним для переважної більшості авторських визначень 

компетентності є розуміння її як властивості або якості особистості, 

потенційної здатності особи справлятися з різноманітними завданнями, як 

сукупність знань, умінь, навичок і способів діяльності особи, взаємозв’язаних 

між собою, необхідних для здійснення якісної продуктивної діяльності і 

заданих по відношенню до певного кола предметів і процесів. При цьому 
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спостерігається взаємодія когнітивних і афективних навичок, наявність 

мотивації і відповідних ціннісних настанов.  

Пояснюючи природу розмежування компетентності та компетенцій 

Н. Бідюк зауважує, що «компетентності – це одиниці ринкової економіки, які 

беруть свій початок не в педагогіці, а в сфері економіки, управління та 

підготовки кадрів, а кожна з її (компетентності) складових включає сукупність 

взаємопов’язаних якостей, таких як знання, уміння, навички, способи і 

мотивація діяльності» [33, c. 238].  

Впровадження компетентностей у зміст освіти та здійснення відповідного 

моніторингу якості освіти відбувається поступово та супроводжується 

широким обговоренням і глибоким науковим обґрунтуванням. Поняття 

компетентності та компетенцій є ключовими в застосуванні компетентісного 

підходу в професійній освіті, та оскільки ці поняття досить багатогранні, їх 

визначення і трактування є постійним предметом дискусій. 

Зазначимо, що на сьогодні новим Законом України «Про вищу освіту» 

поняття компетентності визначається як динамічна комбінація знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти [109, п. 13 ст. 1]. 

Проведений аналіз понять «компетенція» та «компетентність» дає 

підстави для їх чіткого розмежування. Термін «компетенція» використовується 

для характеристики освітнього результату, а компетентність, у свою чергу, 

визначає професійну сферу людини та певний досвід діяльності. 

Компетентність – це інтегрована якість особистості, результат набуття певних 

компетенцій. Компетентність проявляється в загальній здібності й готовності 

до діяльності, що базується на знаннях і досвіді, набутих у процесі навчання й 

зорієнтованих на самостійну та успішну участь у діяльності. 
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Як показало наше дослідження, поява категорій «компетенція» та 

«компетентність» супроводжувалося одночасним процесом їхньої класифікації 

(систематизації, типологізації). 

Для нашого дослідження значний інтерес представляє запропонована 

класифікація способів визначення компетенцій в «Глосарії термінів ринку 

праці, розробки освітніх програм і навчальних планів» Європейського фонду 

освіти [71]. За цим «Глосарієм» виділяються 4 способи визначення 

компетенцій [71, с. 69]: 

 компетенції, засновані на параметрах особистості; 

 компетенції, засновані на виконанні завдань і діяльності; 

 компетенції, засновані на виконанні виробничої діяльності; 

 компетенції, засновані на керуванні результатами діяльності. 

На жаль, Національний глосарій не проводить подібного розмежування, 

зазначаючи лише, що компетенції – це надані особі повноваження, коло її 

(його) службових та інших прав і обов’язків [220 с. 29]. 

У рамках «Проекту TUNІNG» компетенції, що формуються вищою 

професійною освітою, розбиті на два макрокласи: 1) компетенції, які належать 

до предметної області, - предметно-спеціалізовані компетенції; 2) універсальні 

компетенції, не пов’язані безпосередньо з вирішенням професійних завдань, але 

пов’язані з успішністю професійної діяльності опосередковано [35]. 

Проілюструємо цей розподіл за допомогою схеми (рис. 1.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

предметно-

спеціалізовані 

 

універсальні 

системні міжособистісні 

когнітивні 

інструментальні 

методологічні технологічні 

лінгвістичні 



 

 

39 

 

 

 

Рис. 1.3 Дерево класів компетенцій за версією проекту TUNІNG 

 

Предметно-спеціалізовані компетенції за проектом TUNІNG відбивають 

«ключові компетенції», які «тісно пов'язані зі специфічним знанням області 

навчання» і забезпечують «своєрідність і відповідність конкретних програм на 

здобуття ступеня» [35, с. 28]. 

Іншими словами, предметно-спеціалізовані компетенції відбивають на 

рівні навичок, умінь, здатностей випускників специфіку професійної частини 

освітніх програм. 

Універсальні компетенції – це ті компетенції, які за проектом TUNІNG 

вважаються важливими для конкретних соціальних груп (у цьому випадку для 

випускників і роботодавців) [35, с. 28]. 

Введені Радою Європи 5 ключових компетенцій, якими повинні володіти 

молоді європейці: соціальні й політичні компетенції для розвитку 

демократичних інститутів, компетенції для життя в полікультурному 

середовищі, майстерність усної й письмової комунікації компетенції доступу до 

інформації, здатність учитися протягом усього життя [387]. По суті, це 

компетенції, які можуть бути названі соціальними або соціокультурними. 

Узагальнений міжнародний досвід впровадження компетентнісного 

підходу в освітній галузі виокремлює трирівневу ієрархію системи 

компетентностей: 1) ключові (базові, надпредметні), 2) загальнопредметні 

(міжпредметні), 3) спеціально-предметні.  

Надпредметні компетентності є базовими в процесі навчання. В якості 

ключових компетентностей визначаються: здатність вчитися, соціальна, 

загальнокультурна, здоров’язберігаюча, компетентності з інформаційних і 

комунікаційних технологій, громадянська, підприємницька. 
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Загальнопредметні (міжпредметні) компетентності – це ті, яких набуває 

суб’єкт навчання за весь період вивчення даного предмету і які орієнтовані на 

засвоєння конкретних навчальних результатів. Вони характеризуються високим 

ступенем узагальнення, постійно розвиваються, поглиблюються та 

розширюються. 

Спеціально-предметні компетентності – це ті, яких набуває суб’єкт при 

вивченні певного предмету протягом періоду навчання і які базуються на 

загальнопредметних. Кожна із зазначених груп передбачає або реалізує певні 

здатності особистості. 

І. Зимня в статті «Ключові компетенції – нова парадигма результату 

освіти» [115] пропонує підхід до «моделювання всієї сукупності так званих 

компетентностей» та будує ієрархічну рівневу ідеалізовану модель соціально-

професійної компетентності, яка неведена нами на рис. 1.4 (Тут зазначимо, що 

науковець не проводить чіткого розмежування між компетенціями та 

компетентностями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Ієрархічна рівнева ідеалізована модель соціально-професійної 

компетентності (за І. Зимньою [115]). 
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– базовий – інтелектуального забезпечення – (основні розумові операції 

на рівні норми розвитку). У нього входять такі «розумові дії» або «розумові 

операції», як аналіз, зіставлення/порівняння, систематизація, прийняття рішень 

із поставленою метою; 

– особистісний – блок індивідуального забезпечення, у якому 

відбивається формування таких властивостей, як відповідальність, 

організованість, цілеспрямованість; 

– соціальний – блок соціального забезпечення життєдіяльності людини й 

адекватної взаємодії з іншими людьми, групою, колективом. У цей «блок» 

І.Зимня вмістила 9 вимог. Наприклад, такі, як «організовувати своє життя 

відповідно до соціально-значимого уявлення про здоровий спосіб життя», 

«керуватися правами й обов'язками громадян», «керуватися у своєму 

поводженні цінностями буття (життя), культури, соціальної взаємодії» та ін.; 

– професійний – забезпечує адекватність виконання професійної 

діяльності.  

А. Хуторський [340] виділяє наступні групи ключових компетенцій: 

ціннісно-смислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні, інформаційні, 

комунікативні, соціально-трудові та компетенції особистісного 

самовдосконалення. Однак, на думку науковця, не існує погодженого списку 

компетенцій, і що компетенції взагалі – замовлення суспільства, які 

адаптуються до кожного територіального утворення. 

С. Маруєв виділяє статичну й динамічну моделі компетентності 

фахівця [194]. Узагальнена динамічна модель компетентності фахівця відбиває 

динаміку «узагальненої статичної моделі компетентності фахівця» за фазами 

життєвого циклу (цикл якості) фахівця з виділенням опорних моментів часу 

«завершення загальної освіти», «завершення професійної освіти», «завершення 

періоду роботи». 

Ю. Нісман, вирішуючи проблему формування й діагностики соціальної 

активності особистості в системі «школа – коледж», вибудовує цільову 

класифікацію компетенцій, у якій виділяються наступні класи компетенцій, 
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пов'язаних із соціальною активністю учнів [221, с. 10, 13, 16, 17]: 

комунікативні, саморозвитку, інтелектуальні, цивільні компетенції. 

За результатами нашого дослідження маємо зробити висновок про те, що 

існуюче різноманіття класифікацій компетентностей об'єктивно обумовлюється 

різними цільовими (ціннісними) установками авторів і використовуваних ними 

підстав.  

Отже, у рамках зарубіжних досліджень спостерігаємо деяку 

неузгодженість між понятійним апаратом «компетенції»-«компетентності» і 

різноманітність їх класифікацій.  

У вітчизняній практиці в рамках компетентнісного підходу визнається 

необхідність формування саме компетентностей. Так у Національній рамці 

кваліфікацій визначено, що сама «Національна рамка кваліфікацій – системний 

і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів», а 

«компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду 

діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особисті якості» [258]. Розходження у класифікаціях компетенцій / 

компетентностей обумовлені використанням різних понятійних (семантичних) 

систем для їхнього опису. Так, нашим дослідженням встановлено, що до 

сьогодні відсутня чітка ідентифікація соціальних, особистісних, професійних та 

інших компетенцій / компетентностей. Така ситуація викликана застосуванням 

різних теоретичних «образів» та «класифікаторів». У значному обсязі це 

обумовлено й тим, що сама проблема такої класифікації носить філософсько-

методологічний, науково-міждисциплінарний характер. Адже, наприклад, 

соціальні компетенції / компетентності не можуть трактуватися тільки, як 

компетенції / компетентності взаємодії в групах людей, у команді, як це 

розуміють роботодавці, але і як компетенції життя в суспільстві, компетенції в 

соціальних і політичних процесах. Тому, як переконливо свідчать результати 

нашого дослідження, громадянські, політичні, правові компетенції повинні 

входити в клас соціальних компетенцій. Цілком можливо, що необхідно 
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виділяти клас не соціальних, а соціокультурних компетенцій, погоджувати їх із 

соціологією життєвих сил. 

Різноманіття класифікацій компетенцій (а у вітчизняній науці – 

компетентностей) з часом буде звужуватися в міру росту їхньої адекватності у 

відбитті якості людини і якості професіонала (фахівця), тому що мета вищої 

школи не може зводитися лише до формування фахівця-професіонала (у цьому 

випадку губиться виховна й соціалізуюча функції вищої школи). Іншими 

словами, питання постає у підвищенні науковості підстав класифікації 

компетентностей до введення державних стандартів побудови навчання на базі 

компетентнісного підходу, а це вимагає широкої наукової дискусії, із 

залученням представників усіх галузей наук та деякого часу на перевірку 

теоретичних висновків. 

Отже, нами була досліджена ретроспектива запровадження 

компетентнісного підходу у зарубіжних країнах, у ході чого виявлена етапність 

його впровадження у сферу освіти та відносну незалежність наукових шкіл.  

Аналіз термінології компетентнісного підходу дозволив систематизувати 

та запропонувати власні визначення понять «компетенції» та «компетентність». 

Вивчення підходів науковців до класифікації компетенцій / компетентностей 

свідчить про необхідність запровадження вітчизняних стандартів вищої освіти, 

побудованих на компетентнісній основі, детального аналізу існуючих 

систематизацій та наукового обґрунтування власної моделі компетентностей. 

 

1.3. Особливості формування професійної компетентності у студентів-

економістів 

Компетентнісний підхід до навчання відображає вимоги не тільки до 

змісту освіти (що повинен знати, уміти та якими навичками повинен володіти 

випускник вищого навчального закладу в професійній області), але й до 

поведінкової складової (здібності використовувати знання, уміння та навички 

для вирішення завдань професійної діяльності). 
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Компетентнісний підхід передбачає значне посилення практичної 

спрямованості освіти [175, c. 5]. Отже, у науковий обіг увійшло поняття 

«професійної компетентності». 

Питанням формування професійних компетентностей у різних сферах 

діяльності присвячена ціла низка сучасних досліджень: О. Бабюк [17], 

Т. Матвєєва [196] , В. Первутинський [246], М. Чаплак [343] та ін. 

Результати нашого дослідження дозволяють стверджувати, що на 

сучасному етапі поняття професійної компетентності досліджується багатьма 

науковцями. 

В. Адольф визначає, що професійна компетентність – це складне 

утворення, яке вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей 

особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність 

побудови навчально-виховного процесу [5, с. 118]. 

В. Веснін окреслює професійну компетентність як здатність працівника 

якісно й безпомилково виконувати свої функції, як у звичайних, так і в 

екстремальних умовах, успішно опановувати нові знання й швидко 

адаптуватися до змінних умов [55, с. 59].  

Н. Волкова зазначає, що професійна компетентність, професіоналізм 

передбачають наявність професійних знань (суспільних, психолого-

педагогічних, предметних, прикладних умінь та навичок). Особливостями 

професійних знань є їх комплексність, натхненність [61, с. 418]. 

В. Кричевський визначає професійну компетентність як сукупність 

певних ознак: наявність знань для успішної діяльності, усвідомлення 

значущості вказаних завдань для майбутньої професійної діяльності, набір 

операційних умінь, володіння алгоритмами вирішення професійних завдань, 

здатність до творчості у вирішенні професійних завдань [169, с. 67]. 

В. Тюріна вказує, що професійна компетентність – це особистісне 

утворення, яке забезпечує якісне виконання професійної діяльності. Тому 

особливості професійної компетентності фахівця та її складників визначаються 

особливостями його професійної діяльності [318, с. 74]. 
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Під професійною компетентністю можна розуміти систему знань, умінь і 

навичок, професійно значущих якостей особистості, що забезпечують 

можливість виконання професійних обов'язків певного рівня [17, с. 288]. 

Отже, під професійною компетентністю розуміємо володіння 

спеціальними знаннями вміннями, навичками й досвідом та здатність 

застосовувати їх для виконання професійних функцій. 

У результаті проведеного дослідження та аналізу низки педагогічних 

джерел були виявлені різноманітні підходи до загальної класифікації структури 

професійної компетентності фахівця, зокрема й майбутнього економіста. 

У нашому дослідженні під поняттям «майбутній економіст» у широкому 

змісті розуміємо студента, який свідомо обрав економічний профіль у якості 

майбутньої професійної діяльності та по закінченні вищого навчального 

закладу за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства» набуде 

належної кваліфікації для компетентного виконання професійних обов’язків, 

визначених кваліфікаційними вимогами до спеціальності, з високим ступенем 

мотивації до професійної діяльності. 

Проведений аналіз робіт науковців з проблематики професійного 

навчання майбутніх економістів дозволив виділити значну зацікавленість цим 

питанням. Так, Н. Самарук [275] наводить наступну структуру професійної 

компетентності майбутніх економістів, включаючи до неї володіння такими 

компетенціями: 

1) компетенції у сфері економічної діяльності (економічне мислення; 

знання методів економічного аналізу; наявність системного уявлення про 

структуру і тенденції розвитку української та світової економіки; знання 

принципів прийняття й реалізації економічних рішень на мікро- та макрорівнях; 

уміння використовувати економічну інформацію в професійній, виробничій 

діяльності й повсякденному житті; уміння здійснювати пошук економічної 

інформації; уміння проводити економічний, стратегічний аналіз та оцінку 

фінансово-господарської діяльності підприємств; уміння проводити контроль, 
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аудит, перевірку грошових коштів, виробничих запасів, основних фондів у 

підприємствах, організаціях, установах тощо); 

2) компетенції в інших сферах професійної діяльності (система знань з 

фінансів, маркетингу, аудиту, міжнародної економіки, права, менеджменту; 

знання нормативно-правової бази); 

3) інформаційно-комп’ютерна компетенція (стосується роботи з 

комп’ютерною технікою і визначається таким переліком знань та вмінь: знання 

теоретичних основ функціонування комп’ютерної техніки; уміння працювати в 

мережі Internet, уміння користуватися електронною поштою, уміння працювати 

із спеціалізованим програмним забезпеченням, уміння ефективно застосувати 

інформаційні технології і відповідні програми у професійній діяльності); 

4) комунікативна компетенція (знання ділового етикету та основ 

конфліктології, толерантність до існування інших поглядів, ефективна групова 

взаємодія, позитивна установка щодо себе й оточуючих тощо); 

5) компетенція у сфері самовизначення й саморегуляції особистісних 

якостей (адекватна самооцінка, впевненість у собі, самоконтроль, 

самоефективність, високий рівень мотивації до досягнень, визнання 

необхідності неперервної освіти впродовж життя тощо); 

6) виробничо-діяльнісна компетенція (передбачає знання посадових 

інструкцій згідно з кваліфікацією фахівця, а саме: обізнаність з вимогами, 

функціями, правами, обов’язками, знання основ етикету). 

І. Челпанов формує древо класів компетенцій бакалавра: соціально-

особистісні, економічні, організаційно-управлінські, загальнопрофесійні, 

спеціальні, загальнонаукові, та дерево класів компетенцій магістра: соціально-

особистісні, економічні, організаційно-управлінські, спеціальні, 

загальнонаукові [344, с. 13-14]. 

Р. Хайгерті і А. Мейхью розглядають шість типів професійних 

компетенцій, що становлять ядро професійної кваліфікації: технічна 

компетенція, комунікативна компетенція, контекстуальна компетенція 

(володіння соціальним контекстом, в якому існує професія), адаптивна 
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компетенція (здатність передбачати і перетворювати зміни в професії, 

пристосовуватись до професійних контекстів, що змінюються), концептуальна 

компетенція, інтегративна компетенція (уміння мислити в логіці професії, 

розставляти пріоритети і вирішувати проблеми у відповідному професійному 

стилі та ін.) [33, с. 30]. 

Л. Дибкова [86]
 
у своєму дисертаційному дослідженні доходить висновку, 

що компетентності у напрямі підготовки майбутніх економістів чітко 

узгоджено й зафіксовано у структурі їхньої професійної компетентності, яка 

складається з наступних компонентів: а) компетенції у сфері економічної 

діяльності (економічне мислення, володіння методами економічного аналізу та 

проектування економічної діяльності, наявність системного уявлення про 

структури й тенденції розвитку української і світової економіки, знання 

принципів прийняття й реалізації економічних та управлінських рішень на 

мікро- і макрорівнях, створення й розвиток власної економічної позиції тощо); 

б) компетенції в інших сферах професійної діяльності (система знань з 

фінансів, маркетингу, аудиту, міжнародної економіки, права, менеджменту 

тощо); в) інформаційна компетенція (ефективне застосування інформаційних 

технологій та відповідних програм); г) комунікативна компетенція (знання 

ділового етикету та основ конфліктології, толерантність до існування інших 

поглядів, ефективна групова взаємодія, позитивна установка щодо себе і 

оточуючих та ін.); ґ) компетенція у сфері самовизначення й саморегуляції 

особистісних якостей (адекватна самооцінка, впевненість у собі, самоконтроль, 

самоефективність, високий рівень мотивації до досягнень, визнання 

необхідності безперервної освіти протягом життя тощо)
 
. 

А. Субетто, досліджуючи питання класифікації компетенцій у проекті 

TUNING, підкреслює, що вона є цільовою, прагматичною. У проекті TUNING 

компетенції випускника закладу вищої професійної освіти поділяють на два 

класи:  

1) предметно-спеціалізовані компетенції; 
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2) універсальні компетенції (навички), які опосередковано впливають на 

успішність професійної діяльності. 

Предметні спеціалізовані компетенції відображають специфіку 

професійної частини освітніх програм [300, с. 39]. Універсальні компетенції – 

це ті компетенції, які вважаються важливими для конкретних соціальних груп 

(у даному разі для випускників та роботодавців). Вони є однаковими майже для 

всієї вищої школи Європи. Таким чином, поділ компетенцій на предметно-

спеціалізовані і універсальні відображає традиційний поділ на загальноосвітню 

і професійну підготовку, які у компетентнісному форматі можуть бути 

представлені у вигляді макрокласів загальноосвітніх і професійних (базових і 

спеціальних) компетенцій. 

Аналіз наукових пошуків компетентнісного підходу в професійній освіті 

виявив, що внаслідок недостатнього наукового обґрунтування сутності 

професійних компетентностей (компетенцій) їх класифікація й структура є 

доволі невизначеною. Саме тому звернемося до вітчизняних нормативних 

документів вищої освіти. 

Міністерством освіти і науки України в 2008 р. було видано Лист 

Головам робочих груп Міністерства освіти і науки України з розроблення 

галузевих стандартів вищої освіти та головам Науково-методичних комісій 

Міністерства освіти і науки України «Щодо нормативно-методичного 

забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти» [180] від 

31.07.2008 № 1/9-484, у якому надано рекомендації щодо переходу вищої освіти 

на компетентісний підхід. 

У додатку до цього Листа зокрема зазначається: «В основі розробки 

галузевих стандартів вищої освіти нового покоління покладено 

компетентнісний підхід. Застосування компетентнісного підходу до розробки 

галузевих стандартів вищої освіти повинно привести до формування нової 

системи діагностичних засобів із переходом від оцінки знань до оцінки 

компетенцій та визначення рівня компетентності в цілому». 
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Відповідність якості підготовки випускника вимогам галузевого 

стандарту вищої освіти має визначатись його компетентностями. Перелік 

соціально-особистісних, загальнонаукових та інструментальних 

компетентностей наведено у Додатку Г. 

Професійні компетентності – це компетентності, які можуть мати 

узагальнений характер, притаманний професіоналу взагалі або з певного класу 

(підкласу, групи) професій, а також визначаються вимогами конкретних 

професійних стандартів певної професії або (в разі їх відсутності) експертним 

шляхом за пропозиціями відповідних робочих груп на основі європейських 

аналогів та кваліфікаційною характеристикою професії працівника. 

У Листі [180] рекомендований розподіл професійних компетентностей на 

загальнопрофесійні (КЗП) та спеціально професійні (КСП). 

Отже, система компетентностей випускника вищої школи України може 

бути представлена у такий спосіб (рис. 1.5 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5 Структура компетенцій (узагальнено за методичними 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України [180]) 
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Компетентності професійної діяльності майбутніх економістів ми 

визначаємо як такі, що придбані в період навчання у вищому навчальному 

закладі для застосування в подальшій професійній економічній діяльності. 

Для виявлення професійних компетентностей майбутніх економістів 

необхідно проаналізувати наступні документи: 

– освітньо-кваліфікаційну характеристику економіста (витяг у 

Додатку Д); 

– кваліфікаційну характеристику професії економіст [87] (Додаток Е); 

– посадові інструкції та професіограми економістів різних підприємств; 

– сучасні вимоги роботодавців, як замовників ринку освітніх послуг. 

Згідно освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за 

спеціальністю 8.03050401 – «Економіка підприємства», він може займати 

наступні посади: 

 Інженер з організації керування виробництвом; 

 Консультант з ефективності підприємства; 

 Консультант з раціоналізації виробництва; 

 Фахівець з ефективності підприємства; 

 Фахівець з раціоналізації виробництва; 

 Економіст; 

 Економіст з планування; 

 Економіст обчислювального центру; 

 Економічний радник; 

 Оглядач з економічних питань; 

 Фахівець з управління проектами та програмами у сфері 

матеріального (нематеріального) виробництва. 

Також освітньо-кваліфікаційна характеристика передбачає виконання 

фахівцем таких виробничих функцій як: аналітична, планова, організаційна, 

контрольна, обліково-статистична, інформаційна (Додаток В). Ці функції 
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відповідають групам типових завдань, які має виконувати економіст та 

складають 86 професійних умінь. 

Кваліфікаційна характеристика професії «Економіст» [87] (Додаток Г) дає 

більш укрупнену характеристику професії. Тому на основі її аналізу спробуємо 

виділити професійні компетентності, розподіливши їх на такі ж функції 

діяльності, які використані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці. 

Аналітична функція: 

– спроможність до аналізу економічних показників; 

– спроможність до розроблення та впровадження заходів щодо 

забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, 

конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат 

на виробництво й реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних 

витрат, а також виявлення можливостей додаткового випуску продукції; 

– здатність до впровадження нової техніки й технології, 

раціоналізаторських пропозицій та винаходів; 

Планова: 

– здатність розробляти планові показники, складати поточні, 

перспективні плани діяльності підприємства; 

– здатність до впровадження прогресивних форм організації праці та 

управління, а також планової та облікової документації; 

– вміння прогнозувати показники розвитку підприємства. 

Організаційна: 

–  вміння розподілити обсяг роботи між членами команди; 

– здатність виявити недоліки в організації економічної діяльності 

підприємства та винайти шляхи їх усунення; 

–  вміння проводити маркетингові дослідження. 

Контрольна: 

– здатність забезпечити виконання договірних зобов'язань у визначений 

строк; 
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– здатність контролювати хід виконання планових завдань підприємства 

та його підрозділів, використанням внутрішньогосподарських резервів; 

– здатність відстежити правильність здійснення розрахункових операцій; 

Обліково-статистична: 

– спроможність зібрати, проаналізувати та використати вихідні дані для 

складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної 

діяльності (бізнес-планів) підприємства; 

– спроможність на основі типових методик і діючих нормативно-

правових актів розрахувати економічні показники діяльності підприємства; 

– здатність виконувати економічний аналіз господарської діяльності 

підприємства та його підрозділів; 

– здатність підготувати та подати періодичну звітність у встановлені 

терміни; 

Інформаційна: 

– володіння навичками формування, ведення й зберігання бази даних 

економічної інформації, внесення змін до довідкової та нормативної інформації, 

яка використовується під час оброблення даних. 

Аналіз різноманітних посадових інструкцій економістів (Додаток Д) дав 

можливість виявити, що можливими об’єктами діяльності економістів можуть 

бути: національна економіка в цілому, конкретна галузь, підгалузь, 

підприємство, організація, фірма, їх підрозділи (цехи, ділянки, відділи, сектори, 

бюро тощо), певний вид ресурсів, система показників, норм, нормативів тощо. 

Результатами діяльності економістів можуть бути: оптимальний варіант 

економічної стратегії об’єкта, прогноз економічного розвитку на певну 

перспективу (довгостроковий, середньостроковий, короткостроковий), план 

(перспективний, річний тощо), економічна програма оптимізації використання 

ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових), маркетингу і збуту продукції, 

забезпечення її конкурентоспроможності, техніко-економічне обґрунтування 

бізнес-планів, проектів інвестицій, інновацій, система заходів (або захід) щодо 

підвищення ефективності управління, обліку, звітності й контролю, організації 
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виробництва та праці, зниження витрат, зростання прибутку й рентабельності, 

сукупність прогресивних техніко-економічних норм і нормативів тощо. Саме 

тому, при визначенні конкретних професійних компетентностей, ці розбіжності 

повинні бути враховані та сформульовані узагальнено для усіх видів об’єктів та 

результатів.  

Проведене дослідження вимог посадових інструкцій економіста виявило, 

що в них знайшли відображення наступні функції: 

 організаційно-наукове економічне забезпечення діяльності 

підприємства (підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності 

виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання 

продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов 

раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів); 

 обґрунтування економічних розрахунків,  установлення планових 

показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів 

матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, 

організації виробництва та праці; 

 організація роботи з упровадження і вдосконалення економічних 

методів управління, розширення сфери дії внутрішньогосподарського 

розрахунку; 

 розробка раціональних форм первинної планової, облікової та 

звітної документації, яка застосовується на підприємстві, а також участь у 

впровадженні автоматизованих систем управління й обчислювальної техніки 

для проведення економічних розрахунків у галузі планування, обліку й аналізу 

господарської діяльності; 

 проведення комплексного економічного аналізу й оцінки наслідків 

виробничо-господарської  діяльності підприємства; 

 економічних розрахунків та аналізу ефективності впровадження 

нової техніки і технології, а також нових видів продукції під час їх створення та 

освоєння; 
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 участь в економічних дослідженнях, що проводяться на 

підприємстві; 

 впровадження в практику досягнень економічної науки; 

 перспективне планування технічного й економічного розвитку 

галузі; 

 використання економічних методів управління підприємством; 

 здійснення розрахунку економічної ефективності від упровадження 

нових видів продукції, техніки, технології, раціоналізаторських пропозицій та 

винаходів. 

За результатами нашого дослідження у професіограмах фахівців з 

економічних напрямків переважно знаходимо особистісні якості, які впливають 

на ефективність здійснення професійних функцій. 

Так, у результаті проведеного моніторингу професіограм економістів, у 

табл. 1.1. систематизовані ті якості, які забезпечують успішність виконання 

економістом професійних функцій, та ті, що перешкоджають їхньому 

виконанню. 

Особистісні якості дуже важливі при виконанні професійних функцій, 

адже невірно обрана професія, яка не підходить до темпераменту, здібностей 

людини часто викликає внутрішню незадоволеність та не сприяє професійному 

розвитку. 

Наше дослідження (усне опитування роботодавців – керівників фірм, 

управлінців банків, кадрових відділів великих підприємств та статистичні дані 

Центру зайнятості – усього опитано 68 респондентів) підтверджує значимість 

соціально-особистісних характеристик претендентів на посади економістів, 

адже поряд з кваліфікацією, роботодавці висувають до кандидатів на посаду 

економіста ряд особистісних та міжособистісних вимог. 

Таблиця 1.1  

Класифікація якостей економіста 

за ознакою їх ефективності в процесі виконання професійної діяльності 

Якості економіста, Якості економіста, 
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які забезпечують успішність виконання 

професійної діяльності 

які перешкоджають ефективності 

виконання професійної діяльності 

розвиток концентрації та переключення 

уваги (здатність протягом тривалого 

відрізку часу зосереджуватись на одному 

предметі та швидко переключатись з одного 

виду діяльності на інший) 

швидка втомлюваність 

 

високий рівень розвитку пам’яті неуважність, забудькуватість 

високий рівень математичних здібностей відсутність математичних здібностей 

спроможність працювати в умовах дефіциту 

часу та інформації 

імпульсивність 

 

спроможність протягом довгого періоду 

часу займатись одноманітним видом 

діяльності 

недбалість 

 

аналітичне мислення відсутність аналітичних здібностей 

 

Найважливішими якостями (названими більш ніж 60% опитаних) є: 

 вольові й інтелектуальні властивості особистості: готовність брати 

на себе відповідальність у прийнятті складних рішень (88%);  

 інноваційний тип мислення, постійний пошук і освоєння нових 

можливостей (71%);  

 відданість інтересам фірми (68%);  

 наполегливість у здійсненні прийнятих рішень (66%);  

 скрупульозність при виконанні розрахунків (61 %). 

Важливі якості (називали понад 50 % опитаних респондентів) – основні 

навички та вміння ділової активності: високий рівень професіоналізму та 

великий досвід роботи, уміння все ретельно розрахувати, зважити, уміння вести 

ділові переговори і домагатися в них успіху для фірми, готовність ризикувати в 

розумних межах, вміння стимулювати підлеглих до більш ефективної 

діяльності, здатність створювати в колективі клімат взаємної довіри і 

підтримки. 

Якості, названі менше 40% опитаних: вміння знаходити контакт із 

чиновниками та контролюючими структурами, готовність у разі необхідності 

обходити «незручні»юридичні норми, суворе дотримання ділової етики. 

Інші дослідження (наприклад, проведене науково-дослідним центром 

«Соціос» [201]) сучасних вимог роботодавців до кандидатів на посаду 
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економістів підтверджують результати нашого дослідження щодо важливості та 

значимості особистісних якостей. 

У 2002 році відомий дослідник у галузі вдосконалення економічної освіти 

Г. Ковальчук [146] встановила, що роботодавця мало цікавить колір диплома та 

середній бал. Сьогодні таке твердження ще більш актуальне. Знати все 

неможливо, а вміти швидко розбиратись у проблемному питанні та вирішувати 

його – цілком реально. Але без глибоких теоретичних знань працювати 

складніше, оскільки в пізнанні теорії можна розвинути свої інтелектуальні 

здібності. Існує тісний взаємозв’язок між хорошою роботою та здатністю до 

навчання. 

За результатами наших спостережень, роботодавці велику увагу 

приділяють так званій «здатності до швидкого реагування» [145]. Вони 

бажають, щоб працівник швидко відстежував зміни та пристосовувався до них. 

Фахівець повинен мислити на перспективу, аналізувати тенденції розвитку 

організації, виявляти пріоритетні напрями роботи, покращувати позитивні 

сторони й наслідки та здійснювати заходи з ліквідації негативних. 

Співробітнику необхідно вміти грамотно протистояти негараздам, які 

виникають у процесі професійної діяльності, не опускати рук за певних 

помилок, аналізувати їх, відповідати за них і вирішувати проблему. Для цього 

знадобляться вольові якості. Серед особливих вимог – надійність у роботі та 

спроможність витримувати її рутинність (як правило, ці риси притаманні 

старшим працівникам), а також гнучкість та мобільність. Звичайно, ці та багато 

інших вимог взаємодіють у різних пропорціях і залежать від специфіки 

конкретної трудової діяльності. Реальна можливість підвищити ефективність 

роботи найманих працівників пов’язана з удосконаленням їхньої теоретичної 

підготовки, розвитком практичних умінь і навичок аналізу проблемних 

ситуацій. 

Ми переконані, що при формуванні професійної компетентності 

студентів-економістів, необхідно враховувати сучасні вимоги роботодавців до 

кваліфікації та особистих якостей майбутніх фахівців. Адже саме ринок праці 
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формує попит на освітній продукт вищих навчальних закладів. Нагадаємо, що 

дана проблема відзначена й у Листі Міністерства освіти і науки України від 7 

лютого 2009 р., в якому наголошується: «… між вимогами ринку праці та 

практичними результатами освітньої діяльності вищих навчальних закладів 

утворився відчутний розрив, що призводить до численних нарікань з боку 

споживачів освітніх послуг та роботодавців, зокрема на відсутність навичок 

практичної роботи за обраним напрямом або спеціальністю, знань сучасних 

технологій та обладнання підприємств, їх діючої нормативної бази і, як 

наслідок, зростання часу адаптації випускників на первинних посадах, 

ускладнення працевлаштування і зниження престижу вищої освіти 

загалом» [179]. 

Таким чином, аналіз, синтез та систематизація вищенаведених 

нормативних документів, теоретичних розробок та практичних досліджень дає 

змогу визначити перелік компетентностей, які повинні бути сформовані у 

майбутніх фахівців за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства»: 

 особистісно-соціальні компетентності означають систему знань про 

соціальну дійсність і про себе, а також систему складних 

соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в типових 

соціальних ситуаціях, які дозволяють швидко й адекватно 

адаптуватися й зі знаннями справи приймати рішення за різних 

обставин. 

 інструмнтальні, які включають когнітивні здатності, здатність 

розуміти й використовувати ідеї; методологічні здатності, здатність 

розумно управляти навколишнім середовищем, організовувати час, 

розробляти стратегії навчання, приймати рішення й розв’язувати 

проблеми; технологічні вміння, уміння використовувати техніку, 

комп’ютерні навички й здатності інформаційного керування; 

лінгвістичні вміння, комунікативні компетентності. 

 загальнонаукова компетентність – це володіння основними 

прийомами пізнавальної діяльності.  
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 професійні компетентності відбивають професійний профіль 

випускника, ідентифікують його професійну діяльність у 

конкретній предметній галузі на відповідному кваліфікаційному 

рівні, відображають специфіку професійної частини освітніх 

програм та формуються завдяки комплексу дисциплін професійної 

підготовки, доповнюючи, продовжуючи та розширюючи вже наявні 

компетенності. 

Отже, на основі аналізу наукової літератури, нормативних документів та 

вимог роботодавців до випускників – економістів ми сгрупували складові 

професійної компетентності майбутніх економістів, які повинні бути 

сформовані в процесі практичної підготовки під час навчання у вищому 

навчальному закладі у три групи: 

 інформаційна компетентність: здатність виконувати збір, обробку 

та систематизацію планових, облікових та звітних даних; володіння навичками 

формування, ведення й зберігання бази даних економічної інформації, внесення 

змін до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час 

обробки даних; здатність використовувати спеціалізовані програмні продукти у 

професійній діяльності; 

 аналітична компетентність: володіння спеціалізованою 

термінологією, усвідомлення її значення та застосування, здатність аналізувати 

та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію; знання й 

використання економічного законодавства; здатність аналізувати процес і 

результат економічної діяльності, оцінювати їх ефективність; здатність до 

визначення й усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення 

можливостей додаткового випуску продукції; здатність застосовувати кількісні 

й якісні методи аналізу, будувати економічні, фінансові й організаційно-

управлінські моделі; здатність до розрахунку економічних та соціально-

економічних показників діяльності підприємства; здатність складати 

кошториси витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) підприємства, 

вибирати об'єкти калькулювання й калькуляційні одиниці, складати 
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калькуляцію собівартості продукції (робіт, послуг); здатність використовувати 

основні методи вартісної оцінки активів, управління обіговим капіталом, 

прийняття рішень по фінансуванню; володіння навичками складання 

фінансової звітності й усвідомленням впливу різних методів і способів 

фінансового обліку на фінансові результати діяльності організації; здатність 

аналізувати фінансову звітність і ухвалювати обґрунтовані інвестиційні, 

кредитні й фінансові рішення; здатність аналізувати фінансову звітність і 

ухвалювати обґрунтовані інвестиційні, кредитні й фінансові рішення (таким 

чином аналітична компетентність включає не лише аналітичну функцію, 

виконувану економістом, але й розрахункову, статистичну, та контрольну);  

 прогностична компетентність: здатність до розробки планів і 

реалізації заходів щодо подальшого вдосконалення процесу виробництва, 

спроможність до розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення 

режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, 

конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат 

на виробництво й реалізацію продукції; здатність до впровадження інновацій у 

діяльність організації; володіння техніками фінансового планування й 

прогнозування; вміння формувати дані для складання поточних і 

перспективних планів, погоджених із бюджетним процесом і стратегією 

організації в цілому; здатність планувати операційну (виробничу) діяльність 

організації, розробляти бізнес-плани створення й розвитку нових організацій 

(напрямків діяльності, продуктів); здатність моделювати бізнес-процеси й 

володіння методами реорганізації бізнес-процесів (також до прогностичної 

компетентності відносимо й функцію прогнозування, планування та 

контрольну функції). 

Так, наприклад, така професійна компетентність як аналітична (здатність 

до аналізу та інтерпретації фінансової, бухгалтерської та іншої інформації) 

формується в процесі вивчення дисципліни «Економіка підприємства» та 

вдосконалюється й розширюється в процесі вивчення таких дисциплін 
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економічного профілю: «Аудит», «Аналіз господарської діяльності 

підприємства», «Бухгалтерський облік», «Статистика» та ін.  

Ця сукупність компетентностей може бути представлена і більш 

укрупнено (не розкриваючи специфіку діяльності – планування, розрахунок, 

аналіз, оцінка, а відображаючи лише дії).  

Оволодіння компетентністю передбачає наявність такого структурного 

компоненту, на що вказують у своїх дослідженнях І. Зимня [115], 

В. Серіков [280], А. Хуторський [338] та інші, як мінімально необхідний досвід 

діяльності студента у сфері визначеної компетентності. 

В. Серіков у своїй роботі «Навчання як вид педагогічної діяльності» 

детально розглядає проблему формування різних видів досвіду відповідно до 

культурологічної моделі змісту освіти (досвід засвоєння знань, досвід засвоєння 

й застосування способів діяльності, творчий досвід, досвід емоційно-ціннісного 

відношення до світу). Науковець підкреслює неможливість навчання 

компетентності, трактує її як «складний синтез когнітивного, предметно-

практичного й особистісного досвіду» [280, c. 23]. Розглядаючи механізм 

формування різних видів досвіду, В. Серіков вводить поняття 

«компетентнісного досвіду», який інтегрує в собі всі види досвіду. На думку 

автора, компетентісний досвід тотожній життєвому, який не зазнав дидактичної 

обробки. Його не можливо тиражувати, тобто «передавати» студентам засобами 

традиційного навчання [280, c. 95]. 

Компетентності формуються за рахунок педагогічних і методологічних 

підходів і закладаються в освітній процес за допомогою методів (проектного, 

творчо-проблемного, зворотного зв'язку через інтенсивну соціальну взаємодію, 

дослідження рольових моделей), технологій, змісту, типу взаємодії між 

викладачем і студентом. 

За результатами нашого дослідження маємо стверджувати, що 

цілеспрямований розвиток професійної компетентності за допомогою реалізації 

компетентнісного підходу в процесі професійної підготовки пов’язаний: а) з 

певним змістовим і процесуальним структуруванням і наповненням змісту 
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навчання для забезпечення цілісності, внутрішньопредметної та міжпредметної 

інтеграції наукового знання, раціонального поєднання варіативності й 

інваріантності інформації, її фундаментальності та контекстності; б) з вибором і 

реалізацією ефективних форм і методів організації діяльності студентів із 

системного оволодіння соціальними та професійними знаннями, їх свідомого 

творчого застосування, оволодіння навичками професійної діяльності, 

соціальної поведінки, соціального та професійного спілкування; в) з 

організацією конструктивної педагогічної взаємодії, що сприяє розвитку 

свідомого ставлення студентів до змісту освіти, відповідального ставлення до 

своєї діяльності та поведінки, підвищення їх освітньої активності тощо. 

Таким чином, формування компетентності професійної діяльності 

майбутніх економістів можливе лише в процесі їх практичної підготовки. 

Отже, на підставі аналізу низки чинників нами окреслено професійну 

компетентність майбутнього економіста, складові якої згрупувано в 

інформаційну, аналітичну та прогностичну. Формування запропонованого 

комплексу компетентностей потребує значного вдосконалення практичної 

підготовки студентів. 

Аналіз наукових джерел та нормативних документів дав змогу визначити 

такі напрями дослідження, як: 

 обґрунтування педагогічних умов формування в студентів-

економістів професійних компетентностей;  

 розробка та впровадження ефективної системи практик для 

майбутніх економістів;  

 визначення професійних компетентностей, які мають бути 

сформовані під час проходження кожного виду практик; 

 визначення й обґрунтування складових, критеріїв та рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх економістів, 

які будуть відображені в моделі формування професійної 

компетентності майбутніх економістів у процесі практичної 

підготовки. 
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Подальше дослідження спрямовуватиметься на визначення й 

обґрунтування складових професійної компетентності, яка повинна бути 

сформована у процесі практичної підготовки майбутніх економістів, 

обґрунтування педагогічних умов формування у студентів професійної 

компетентності, розробку та впровадження ефективної системи практик для 

майбутніх економістів (спеціальність 8.03050401 «Економіка підприємства»), 

запровадження критеріїв та рівнів сформованості їх професійної 

компетентності. 

Зазначені напрями обумовили коло завдань експериментального 

дослідження, головні з яких: 

 безпосереднє вивчення думки суб’єктів освітнього процесу 

(викладачів та студентів вищих навчальних закладів) щодо 

вдосконалення процесу навчання завдяки застосуванню тих чи 

інших педагогічних умов шляхом розроблення та аналізу анкетних 

даних; 

 експериментальна перевірка теоретично обґрунтованих 

педагогічних умов формування професійних компетентностей 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки; 

 на засадах узагальнення теоретичних та практичних результатів, 

визначення найбільш ефективних педагогічних умов для 

формування в процесі проходження практики необхідних для 

майбутньої професійної діяльності економістів компетентностей; 

 формулювання складових професійної компетентності за кожним з 

видів визначених нами практик, які повинні бути сформовані у 

майбутніх економістів на підставі систематизації професійних 

вимог та завдань. Адже сьогодні вища освіта ще не перейшла на 

засади компетентнісного підходу, і в наукових колах за 

дисциплінами та спеціальностями вже пропонуються декотрі 

систематизації та класифікації компетентностей, наприклад, у 

працях Л. Дибкової [86], Г. Копил [155], Н. Самарук [275], практики 
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студентів економічних спеціальностей поки що залишаються поза 

увагою педагогічної спільноти. 

Специфіка процесу відновлення змісту практичного навчання 

визначається не тільки дидактичними вимогами до фахівців, але й розвитком 

промисловості, соціальних та економічних умов розвитку суспільства, який 

призводить до того, що життєвий цикл технологій і продуктів різко 

скорочується, викликаючи їх багаторазову зміну протягом людського життя. 

Тому орієнтація на традиційну передачу професійних знань і вмінь, що 

подвоюються кожні 7-10 років, стає неприйнятною. У таких умовах саме 

формування в студентів компетентностей, необхідних для подальшої 

професійної діяльності, надасть їм змогу зберігати конкурентоспроможність на 

ринку праці.);  

 розроблення для кожного виду практик методик їх проведення, 

спрямованих на формування визначених компетентностей. (Адже, 

як підкреслює В. Дуганець, активізація практичної діяльності 

студентів вищих навчальних закладів є частиною технологічних 

заходів реформування освіти у вимогах Болонського процесу [91]. 

Тому вже в найближчому майбутньому необхідне розроблення 

методичних матеріалів, заснованих на аналізі існуючих видів 

практичного навчання студентів, визначення організаційно-

методичних шляхів ефективного його проведення);  

 вироблення критеріїв визначення рівнів сформованості професійної 

компетентності; 

 експериментальна перевірка дієвості методичних розробок, для 

чого необхідно побудувати діагностичні методики, спрямовані на 

оцінку результативності запропонованих рекомендацій. 

 

Висновки до розділу 1 
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Під практичною підготовкою розуміємо комплекс практичних занять та 

практик, що дозволяють студентам оволодіти умінями та навичками, а також 

набути досвід майбутньої професійної діяльності. 

Система ж практичної підготовки – це спланований, організований та 

керований вищим навчальним закладом процес набуття студентами умінь та 

навичок, а також досвіду майбутньої професійної діяльності. 

Проаналізовані роботи науковців (Н. Абашкіна [1], М. Букач [42], 

О. Войнаровська [59], О. Зіноватна [118], О. Ігнатюк [128], В. Ліпкіна [177], 

О. Набока [208, 209], Н. Ничкало [222], Л. Oгнівко [230], Л. Отрощенко [234] та 

ін.) з приводу практичної підготовки майбутніх економістів у зарубіжних 

країнах та визначені їх особливості і переваги, зокрема у Франції – наявність 

радників, у Німеччині – дуальна система, у США – магістерські програми 

професійного зростання та професійного учнівства, бізнес-школи,  

Простежено становлення компетентнісного підходу із зародження в 

рамках мовознавства в 1965 р. (Н. Хомський) до його екстраполяції в якості 

наукового методу в сучасну педагогіку вищої школи (виділено чотири етапи). 

Компетентнісний підхід у вищій освіті розглядається нами як організація 

освітнього процесу, в якому метою навчання студентів виступає набуття 

сукупності професійних компетентностей – оволодіння не лише знаннями, 

уміннями та навичками майбутньої професійної діяльності, але й досвідом 

виконання професійних функцій. 

Досліджено зарубіжні школи запровадження компетентнісного підходу у 

вищу освіту, у результаті чого зроблено висновок про їх самостійність та 

виявлені особливості, зокрема, у США превалював поведінковий підхід, у 

Великобританії – функціональний, у Німеччині – цілісний, у Франції – 

багатоаспектний. 

В Україні тему компетентнісної освіти розробляють такі науковці, як 

О. Локшина [181], В. Луговий [184], О. Овчарук [228], О. Пометун [253],  

Н. Самарук [275] та ін. 



 

 

65 

У роботі поняття «компетенція» та «компетентність», між якими інколи 

спостерігається ототожнення, були чітко розмежовані. Термін «компетенція» – 

це характеристики освітнього результату, а «компетентність» визначає 

професійну сферу людини та певний досвід діяльності, це інтегрована якість 

особистості, результат набуття певних компетенцій (складових 

компетентності). 

На сьогодні спостерігається значна кількість проведених вченими 

класифікацій компетентностей та компетенцій. У роботі вивчені найбільш 

поширені класифікації компетенцій, зокрема за «Глосарієм термінів ринку 

праці, розробки освітніх програм і навчальних планів» Європейського фонду 

освіти, за Проектом TUNІNG та підходами вчених, що займаються 

проблематикою впровадження компетентнісного підходу у сферу вищої освіти. 

Вважаємо, що найближчим часом класифікації компетенцій (компетентностей) 

звужаться та наберуть більшої визначеності.  

Під професійною компетентністю розуміємо володіння спеціальними 

знаннями вміннями, навичками й досвідом та здатність застосовувати їх для 

виконання професійних функцій. 

Нами було визначено поняття «майбутній економіст» у широкому змісті 

як студента, який свідомо обрав економічний профіль у якості майбутньої 

професійної діяльності та по закінченні вищого навчального закладу за 

спеціальністю «Економіка підприємства» набуде належної кваліфікації для 

компетентного виконання професійних обов’язків, визначених 

кваліфікаційними вимогами до спеціальності, з високим ступенем мотивації до 

професійної діяльності. 

На сьогодні дослідниками (Л. Дибкова [86], В. Луговий [184],  

Н. Самарук [275], А. Субетто [300], І. Челпанов [344]) визначаються різні 

компоненти (структуру) професійної компетентності майбутніх економістів, 

аналіз їх підходів дозволив сформулювати думку про формування такої 

структури на підставі виконуваних економістом функцій.  
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Для виявлення професійних компетентностей майбутніх економістів були 

проаналізовані: освітньо-кваліфікаційна характеристика економіста, 

кваліфікаційна характеристику професії економіст, посадові інструкції та 

професіограми економістів, сучасні вимоги роботодавців як замовників ринку 

освітніх послуг. У результаті чого сформульований ряд компетентностей, 

якими повинен оволодіти майбутній економіст. 

Сформульовані подальші напрями дослідження: обґрунтування 

педагогічних умов формування в студентів-економістів професійних 

компетентностей; розробка та впровадження ефективної системи практик для 

майбутніх економістів (спеціальність «Економіка підприємства») та визначення 

професійних компетентностей, які мають бути сформовані під час проходження 

кожного виду практик; визначення й обґрунтування складових, критеріїв та 

рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх економістів.  

Результати першого розділу знайшли своє втілення в наукових працях 

автора: [360], [362], [368], [370], [371], [373], [376]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

 

2.1. Методика дослідження  

Методика дослідження ґрунтувалася на принципах і методах наукового 

пізнання й методології наукових досліджень, описаних у працях  

В. Беспалько [29], С. Єрмакова [98], В. Краєвського [165], П. Лузана [186], 

В. Майбороди [190], Н. Сідняєва [281]. 

Розкривши теоретичні аспекти запровадження компетентнісного підходу 

для підвищення практичної підготовки майбутніх економістів, розкриємо 

методологічну основу концепції дослідження.  

Гіпотеза дослідження – формування професійної компетентності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки буде результативнішим 

у разі застосування педагогічних умов (посилення ролі практичної підготовки 

засобами віртуальної та реальної практик, зокрема, через систему практик – 

навчально-комп’ютерна, навчальна практика «Віртуальне підприємство», 

виробнича, переддипломна; удосконалення науково-методичного забезпечення 

та підвищення кваліфікації й науково-дослідної діяльності викладачів; 

використання інтерактивних методів навчання), що відображені в моделі 

формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі 

практичної підготовки. 

Джерельна база дослідження складалася з наступних елементів: анкети 

педагогів та студентів, спрямовані на виявлення їх відношення щодо шляхів 

підвищення практичної підготовки майбутніх економістів; галузеві стандарти зі 

спеціальності «Економіка підприємства», навчальні плани, програми 

навчальних курсів, методичні розробки до практичних (семінарських) занять, 
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програми практик вітчизняних вищих навчальних закладів (Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, Одеський 

національний економічний університет, Ізмаїльський інститут водного 

транспорту та ін.), періодичні видання із проблем впровадження в Україні 

освіти, заснованої на компетентнісному підході; інформація з мережі Інтернет; 

наукові дослідження зарубіжних вчених та стандарти вищої освіти країн, що 

перейшли на засади компетентнісного підходу до навчання, власні методичні 

наробки, спрямовані на формування професійних компетентностей майбутніх 

економістів, підвищення практикозорієнтованості їх навчання. 

Дослідження складалося з двох етапів і тривало впродовж  

2012-2014 рр: 

– констатувальний (2012 р.). Невідповідність практичної підготовки 

економістів сучасному соціальному замовленню, дала змогу визначити наукову 

проблематику дослідження. На цьому етапі проведено анкетування та 

оброблені результати із визначення необхідних педагогічних умов для більш 

якісної практичної підготовки майбутніх економістів, що відображені в моделі 

формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі 

практичної підготовки, спрямованої на взаємодію науково-педагогічних 

працівників і студентів, обґрунтовані висновки щодо необхідності внесення 

змін в освітній процес; методику діагностики професійної компетентності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки: визначено її складові 

(інформаційна, аналітична, прогностична), критерії (мотиваційно-цінностний, 

когнітивний, діяльністно-практичний), рівні (високий, достатній, середній, 

низький) за допомогою комплексу методів (анкетування, тестування, бесіда, 

спостереження). 

Перший етап включав: розробку змісту дослідно-експериментальної 

роботи з науково-методичного й педагогічного супроводу формування 

професійної компетентності майбутніх економістів; визначення факторів і 

умов, що впливають на ефективність процесу практичної підготовки майбутніх 

економістів; апробацію діагностичних матеріалів (анкети); розробку цільової 
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комплексної програми науково-методичного й педагогічного супроводу 

формування компетентностей майбутніх економістів у процесі практичної 

підготовки; проведення теоретичних і практичних інструктивно-методичних 

семінарів для викладачів економічних дисциплін та керівників практик. На 

даному етапі були визначені необхідні педагогічні умови для більш ефективної 

практичної підготовки майбутніх економістів та здійснений теоретико-

методологічний пошук ефективних форм та методів формування 

компетентностей.  

Для з’ясування можливостей поліпшення практичної підготовки 

майбутніх економістів був проведений аналіз освітніх стандартів та методичних 

матеріалів вищих навчальних закладів, що брали участь у дослідженні, на 

основі якого були з’ясовані перспективи для поліпшення практичної підготовки 

студентів.  

Оскільки теоретичний висновок вимагає емпіричного підтвердження, це 

стало основою розробки анкет для студентів та викладачів. На даному етапі 

виявлена потреба знайти відповідь на такі питання: чи влаштовує або що саме 

не влаштовує у педагогічному процесі викладачів та студентів, що можна 

поліпшити в запропонованій для апробації методиці, чи адекватний 

розв’язанню практико-педагогічній проблематиці комплекс пропонованих 

методів, форм організації освітнього процесу, педагогічні технології, що 

впроваджуються, введення яких новацій потрібно для підвищення 

практикозорієнтованості навчання. Результати анкетування стали не лише 

підтвердженням теоретичних пошуків, але й доповнили напрямки 

вдосконалення практичної підготовки студентів, які збігалися із засадами 

компетентнісного підходу та необхідністю навчання студентів з наданням 

більшого досвіду в професійній діяльності. 

Даний етап дослідницької роботи дозволив виявити шляхи підвищення 

практичної складової навчання майбутніх економістів, актуальні для суб’єктів 

освітнього процесу – викладачів та студентів, став основою для формування 
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методичних матеріалів для підтвердження ефективності запровадження нової 

програми практик.  

Паралельно велася розробка методики оцінки рівня сформованості 

визначених компетентностей. Слід відзначити, що сьогодні діагностика 

сформованості професійної компетентності – одна з найменш розроблених 

галузей вітчизняної педагогіки, що пов’язано як з новим об’єктом 

діагностування – компетентностями (а не знаннями, уміннями та навичками), 

так і зі складністю досліджуваної проблеми.  

Питання якості педагогічного вимірювання є одним із найважливіших 

для емпіричних досліджень. Тому вважаємо за необхідне при проведенні 

експерименту та оцінці його результатів додержання наступних основних 

принципів: 

– плановість: проведення самого експерименту, аналіз і оцінювання його 

результатів мають здійснюватися не стихійно, а з дотриманням певного плану, 

етапності проведення, розробки методик оцінки та перевірки результатів. 

Принцип був дотриманий завдяки прогнозуванню результатів 

експериментальної роботи, визначенню порівнювальних показників та 

критеріїв, побудові методики їх оцінки. 

– системність: конкретизація запланованих результатів навчання, 

оцінювання має відповідати структурним компонентам змісту вивченого 

матеріалу. Розроблена методика передбачала формування конкретних 

професійних компетентностей, якими мають володіти майбутні економісти. 

Оцінка навчальної діяльності передбачала визначення рівнів сформованості цих 

компетентностей. Таким чином, дотримувалася рівневість та відповідність меті 

навчальної діяльності. Отже, принцип дотриманий.  

– надійність – це відтворюваність вимірювання. Надійність стосується 

того, якою мірою експеримент, тест чи будь-яка процедура вимірювання дає ті 

самі результати за повторного вимірювання; (апробація методики відбулась у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України, 

Одеському національному політехнічному університеті, Ізмаїльському 
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державному гуманітарному університеті, Ізмаїльському інституті водного 

транспорту).  

– валідність – це відповідність вимірювання його меті, наскільки 

вимірюється те, що заплановане, валідність також пов’язують з відсутністю 

систематичних помилок. Аналіз результатів констатувального та 

формувального (контрольного) експериментів статистично оброблений за 

допомогою критерію Пірсона. 

– формувальний етап (2012-2014 рр.). Розроблено зміст і структуру 

практичної підготовки майбутніх економістів. Сформовані експериментальні 

групи. На підставі висновку про необхідність удосконалення практичної 

підготовки студентів, в методику проведення семінарських занять запроваджені 

інтерактивні методи навчання, експериментально перевірено ефективність 

запровадження чотирьох практик для студентів зі спеціальності «Економіка 

підприємства». На підставі розроблених матеріалів проведено формувальний 

етап експериментальної роботи; проведено діагностувальні експериментальні 

зрізи. Завершено формувальний експеримент, узагальнено результати, 

розроблено рекомендації для впровадження у вищих навчальних закладах, які 

разом з методичними матеріалами експерименту надіслані в усі вищі навчальні 

заклади, що брали участь у дослідженні. 

На цьому етапі була визначена та розроблена система запроваджуваних 

методів і засобів формування й оцінки компетентностей майбутніх економістів; 

здійснена апробація власних наробок на підставі теоретичних пошуків та 

педагогічного досвіду, здійснена корекція використовуваних методик 

дослідження; узагальнені проміжні результати експерименту на педагогічних 

радах, науково-методичних семінарах; вивчені причини відхилення від 

прогнозованого результату й вжиті необхідні заходи для приведення системи 

практик студентів у відповідність її із педагогічними умовами, відображеними 

у моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів у 

процесі практичної підготовки. Були сформовані контрольні та 

експериментальні групи студентів; визначений рівень сформованості 
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компетентностей майбутніх економістів за результатами проходження практик; 

розроблена та впроваджена в експериментальних групах удосконалена система 

практичної підготовки, яка сприятиме формуванню більш якісних практичних 

умінь майбутніх економістів, здійснений науково-методичний і педагогічний 

супровід її реалізації; проведений моніторинг ефективності практичної 

підготовки майбутніх економістів. Вимірювання результатів відбувалося 

шляхом оцінки сформованості компетентностей (тести, що застосовувалися при 

визначенні сформованості компетентностей контрольних та експериментальних 

груп). На даному етапі основні зусилля були зосереджені на вдосконалюванні 

професійних компетентностей студентів і розвитку їх практичної орієнтації, 

завдяки набуттю досвіду професійної діяльності під час практик. 

Змістом роботи на цьому етапі стали: оцінка ефективності реалізованих 

педагогічних умов, що відображені в моделі формування професійної 

компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки, систем 

практик; вивчення й аналіз ефективності формування компетентностей 

майбутніх економістів та підвищення завдяки застосовуваної системи практик 

їх практичних умінь у контрольних і експериментальних групах; корегування 

змісту, форм, методів і засобів науково-методичного й педагогічного супроводу 

формування компетентностей; впровадження елементів апробованої моделі в 

навчальний процес освітніх установ; виступи на науково-практичних 

конференціях; проведення майстер-класів для викладачів вищих навчальних 

закладів і одержання експертних висновків про науково-методичну значимість 

результатів експерименту; підготовка наукових публікацій і монографій, що 

узагальнюють результати експериментальної роботи. Також на даному етапі 

остаточно формувалися й одержували подальший розвиток додаткові 

компетентності майбутніх економістів, які повинні формуватися під час 

проходження практик. 

В організації й проведенні дослідно-експериментальної роботи брали 

участь викладачі дисциплін економічного циклу Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, Ізмаїльського інституту водного транспорту, 
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Одеського державного економічного університету, Одеського національного 

політехнічного університету, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України та студенти спеціальності «Економіка 

підприємства» на різних етапах експерименту загальна кількість склала 

1307 осіб (300 викладачів і 1007 студентів) 

Підхід до досягнення належного рівня експериментальної роботи було 

обрано нестандартний – експеримент проводився в групах з різницею в один 

рік. Проміжна оцінка досягнутого результату була проведена із групами  

ІІ-V курсу у 2012 р., та після проходження практик експериментальними 

групами – у 2013 р. Такий розподіл був обумовлений, по-перше, тим, що у 

великій вибірці студентів, майже всі мають рівні можливості, адже всі вони 

пройшли однаковий теоретичний курс і практику за однаковою методикою. 

Таким чином, початкові умови можна вважати рівними.  

Однак, значний вплив можуть, як ми вже переконалися, виявити ті 

педагогічні умови, за яких провадиться навчання, адже кожен його результат 

безпосередньо залежить від майстерності та професійної компетентності 

педагога, додаткових умов, які можуть бути неоднаковими в різних вищих 

навчальних закладах. За таких умов, також дотримуємося валідності 

експерименту, адже, проводимо його в тих самих вищих навчальних закладах, з 

тими самими викладачами-керівниками практик, але вдосконалюємо методику 

та педагогічні умови. Таким чином, різниця в професійності педагогів або в 

організаційних умовах проведення практик не буде впливати на результати 

експерименту.  

Таким чином, застосувавши нетрадиційний підхід, ми повністю 

дотрималися вимог валідності, тим самим скоротивши час на проведення 

експерименту, отримавши достатню кількість результатів за достовірної його 

оцінки.  

 ефективність – проведення експерименту та оцінювання його 

результатів мають бути виконувані, але не забирати багато часу у викладачів і 

студентів. Існує ряд методик, що дозволяють оцінити рівень сформованості тих 
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чи інших компетентностей студентів, наприклад, індикаторний метод, 

експертна оцінка, тестування, конференції, індивідуальні та групові співбесіди, 

портфоліо, кейс-вимірювання та інші. Для досягнення ефективності всього 

експерименту та оцінних результатів обрані тестові методики, які дають змогу 

оцінити необхідні компетентності та швидко обробити результати. 

 об’єктивність – діагностування повинно спиратися на науково 

обґрунтовані критерії визначення успішності. Розробленні оцінні тести, 

складались у відповідності до об’єкту оцінювання та базувалися на теорії 

педагогічного тестування, що дозволило нам об’єктивно оцінити рівень 

практичної підготовки майбутніх економістів. 

Отже, основні принципи експериментальної роботи дотримані. 

Для реалізації формувального експерименту висунута гіпотеза, що 

вдосконалення структури та методики практик студентів надасть їм можливість 

більш досконало оволодіти практичними навичками економічної діяльності. 

Оцінка ефективності вдосконалення проходження практик студентами 

спеціальності «Економіка підприємства» побудована на компетентнісній 

основі. За кожним видом пропонованих практик визначені складові 

професійних комптентностей (комп’ютерної, аналітичної, прогностичної та ін.), 

якими повинні за їх проходження оволодіти майбутні економісти. Дані 

компетентності оцінювалися після кожного з видів практик – в 

експериментальних групах та наприкінці ІV й V курсів, після проходження 

навчальної та післядипломної практик – у контрольних групах. 

Рівень професійної компетентності, що розподілений на спектр окремих 

компетентностей, представляє велику складність. У компетентнісній освіті 

становлять інтерес багатопланові й багаторівневі характеристики якості 

підготовки студентів, які наврядчи можуть бути повною мірою 

стандартизовані. Труднощі тут полягають у тому, що компетентність не можна 

трактувати лише як суму предметних знань і вмінь. Скоріше, це нові здатності, 

які здобуваються в результаті навчання, і єднають знання й уміння зі спектром 

інтегральних характеристик якості підготовки, у тому числі й зі здатністю 
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застосовувати отримані знання й уміння у вирішенні міжпредметних 

практичних завдань, у майбутній професійній діяльності після закінчення 

навчального закладу. У цьому зв'язку виникає необхідність створення 

комплексних тестів, що вимагають при оцінці підготовленості студентів 

використання методів багатомірного шкалювання й спеціальних методів 

інтеграції оцінок окремих характеристик практичної підготовки випускників 

вищих навчальних закладів. 

Велика експериментальна робота щодо вдосконалення практичної 

підготовки економістів потребувала комплексного підходу та врахування 

доцільності витрат часу на проведення дослідження. Саме тому при оцінці 

результатів нами визнано недоцільним метод портфоліо, адже для його повної 

реалізації студент повинен складати його протягом усього терміну 

проходження практики, і даний метод дасть той самий звіт з проходження 

практики, не вирішуючи ефективності формування практичних навичок. Кейс-

метод неможливо використати в повному обсязі, бо, як відомо з теорії, 

описовий матеріал одного кейсу містить 10-25 сторінок опису конкретної 

ситуації, яка потребує значних витрат часу як на її вирішення, так і на її 

вивчення та аналіз, до того ж, здебільшого, кейси потребують групового 

обговорення та моделювання. Мета ж даного етапу експерименту – 

індивідуальне визначення сформованості певних компетентностей, що дасть 

характеристику загальній картині ефективності саме запропонованої системи 

проходження студентами практик. Таким чином, для оцінки основних 

компетеностей, якими повинен володіти студент після проходження кожного 

виду практик, були використані т. з. компетентнісні тести та елементи кейс-

методики (виробничих, проблемних, аналітичних ситуацій для розв’язання). 

Компетентнісний тест дає змогу оцінити, якою мірою студент досягнув 

попередньо поставленої мети. Таке визначення невипадкове. Адже мета 

навчання – чітке ствердження того, що слід засвоїти (намічений результат). 

Мета повинна бути окреслена таким чином, щоб кінцевий результат можна 
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було виміряти. Для кожного виду практик визначена мета – оволодіння певним 

комплексом компетентностей та практичним досвідом роботи. 

Для кожного виду практик визначені складові професійних 

компетентностей, які повинні бути сформовані в студентів. Визначення їх рівня 

відбувалося за допомогою адаптації вже наявних тестових методик, дібраних 

для визначення компетентностей, що повинні бути сформовані за кожною 

програмою практик (В. Горлачук [73], О. Кареліна [134], Л. Кирик [138], 

П. Клівець [142], Л. Мельник [94], С. Покропивний [93] та ін.) для визначення 

сформованості компетентностей, а не лише наявного рівня знань та навичок 

студентів. (Особливості методики проведення практик та визначення рівня 

компетенцій наведені в наступному розділі). 

Компетентнісні тести потребують критеріально-орієнтованого підходу, 

оскільки алогічно говорити про чисельний аналог рівня сформованості 

компетентностей. Для одержання надійних і валідних результатів підсумкової 

атестації випускників вищих навчальних закладів у рамках компетентнісного 

підходу звичайно використовують рівневу шкалу, яку в закордонних роботах, 

як правило, називають вертикальною. Різні дослідники при побудові подібних 

шкал використовують від трьох до п’яти рівнів (Р. Гуревич [81]: базовий, 

середній, вищий; К. Масленнікова [195]: гармонійний, оптимальний, 

функціональний, непродуктивний; В. Беспалько [29]: ознайомлення, 

репродукції, умінь і навичок, трансформації; Л. Колєснікова [151]: 

репродуктивний, інтерпретуючий, евристичний, рефлексивно-оцінний, 

креативний). 

У відповідності із логікою компетентнісного підходу, ми виділили 4 рівні 

сформованості професійної компетентності: 

– початковий (низький);  

– репродуктивний (середній); 

– продуктивний (достатній); 

– творчий (високий). 
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Отже, оскільки структура діяльності фахівця може бути представлена у 

вигляді чотирьох послідовних рівнів сформованості компетентності, що 

відображають ступінь готовності до виконання професійної діяльності й 

способи використання засвоєної інформації, доцільне використання тестів 

чотирьох рівнів.  

До 1-го рівня (низького) – діяльність, пов’язану з відтворенням засвоєних 

об’єктів знань (визначень, формул, методів) і структур (послідовностей 

розрахунків та прийняття рішень); 

До 2-го рівня (середнього) – діяльність з відтворення засвоєних об’єктів 

знань із синтезом нових структур відповідно до вихідних даних (формування 

нових послідовностей розрахунків та прийняття рішень); 

До 3-го рівня (достатнього) – модифікація засвоєння об’єктів знань з 

відтворенням відомих структур або синтезом нових; 

До 4-го рівня (високого) – творча діяльність, пов’язана із створенням 

нових об’єктів знань, з відтворенням відомих структур або синтезом нових.  

Сформованість професійної компетентності на кожному з рівнів можна 

оцінити за допомогою коефіцієнта засвоєння знань та набуття досвіду: 

К=N/P,                                                          (2.1) 

де N – правильно виконані істотні операції рішення (відповіді);  

   P – загальна кількість визначених істотних операцій еталону рішення 

(відповіді). 

Рекомендовані критерії визначення оцінок за національною шкалою: 

«відмінно» – К > 0,9; 

«добре» – K = 0,8…0,89; 

«задовільно» – K = 0,7…0,79 ; 

«незадовільно» – K < 0,7. 

Отже, для визнання сформованості професійної компетентності, коефіцієнт 

зіставлення повинен бути не меншим, ніж 0,7. 

До того ж, подібна методика дозволяє визначити й потенційні можливості 

формування наступного рівня компетентності (наприклад, за результатами 
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тестування, студент показав третій (продуктивний) рівень сформованості 

компетентності (К = 0,8), а за результатами завдань 4-го рівня сформованості 

компетентності К = 0,6, у даному випадку ми не можемо говорити про 

сформованість творчого рівня компетентності студента, але маємо визнати, що 

у студента є значний потенціал для досягнення саме цього рівня). 

Розроблені програми практик для студентів спеціальності «Економіка 

підприємства» на засадах компетентнісного підходу апробовані в 

експериментальних групах.  

Програми та контрольні тести – необхідний методичний захід для 

усвідомлення студентами вимог до їх знань і самоконтролю – опубліковані у 

вигляді методичних посібників. 

Під час формувального експерименту здійснювався контроль процесу 

перетворення навчальної діяльності в професійну, контролювалися хід і 

результати діяльності студентів на основі засвоєних знань і досвіду діяльності, 

що сприяло формуванню визначених компетентностей. 

Проведення дослідження вимагало застосування широкої методичної 

бази: 

 анкетування, бесіда, тестування, опитування, педагогічне 

спостереження – для отримання первинного емпіричного матеріалу 

з метою виявлення особливостей формування компетентностей 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки із 

дотриманням визначених педагогічних умов; 

 педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) – для 

перевірки та моніторингу якості формування компетентностей 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки із 

дотриманням визначених педагогічних умов; 

 математичної статистики (критерій Пірсона) – для перевірки 

ефективності моніторингу якості формування компетентностей 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки із 

дотриманням визначених педагогічних умов; 
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 узагальнення і прогнозування – для інтерпретації результатів 

експериментальної роботи, обґрунтування педагогічних умов та 

формулювання висновків. 

Отже, на даному етапі роботи розроблена методика дослідження; 

достатньо широка база експериментальної роботи дозволила підвищити якість 

та ефективність організації експерименту. 

 

2.2. Аналіз змісту програм практичної підготовки у вищих навчальних 

закладах щодо формування професійних компетенотностей майбутніх 

економістів 

Зміст вищої освіти визначається освітньо-професійною програмою 

підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, 

навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів 

державного управління освітою та вищого навчального закладу. 

Освітньо-професійна програма є державним нормативним документом, у 

якому визначається: 

 перелік нормативних навчальних дисциплін, обсяг часу, 

відведеного для їх вивчення, форми підсумкового контролю; 

 перелік навчальних і виробничих практик, строки та вимоги до їх 

проведення; 

 програми нормативних навчальних дисциплін; 

 нормативний строк навчання [274, c. 213]. 

Програма нормативної навчальної дисципліни містить виклад змісту 

навчальної дисципліни, послідовність її вивчення, перелік знань та вмінь, 

критерії підсумкового контролю, перелік рекомендованих підручників, інших 

методичних та дидактичних матеріалів. 

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються 

вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм 

підготовки [109, ч. 5 ст. 14].  
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Для конкретизації планування освітнього процесу та врахування 

накопиченої новітньої інформації на кожний навчальний рік складається 

робочий навчальний план. Навчальний план є нормативним документом 

вищого навчального закладу і затверджуються його керівником [215, п. 2.2]. 

За час свого існування стандарти вищої освіти періодично змінювалися, 

як і освітньо-професійні програми підготовки. Так, освітньо-професійна 

програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра для напряму 6.030504 

«Економіка і підприємництво» була затверджена (тимчасово) наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.06.2002 р. № 330. Наказом від 

07.06.2006 р. № 444 було затверджено її нову редакцію. Сьогодні підготовка 

фахівців за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» здійснюється за 

освітньо-професійною програмою затвердженою у 2010 р.  

Остання редакція освітньо-професійної програми істотно відрізняється 

від своїх попередниць. У порівнянні з програмою 2006 р. значно зменшені 

цикли гуманітарної, природничо-наукової та загально-економічної підготовки, 

що дало змогу збільшити кількість годин професійної підготовки. Для 

наочності, відобразимо зміни у вигляді табл. 2.1. 

Однак, скорочення кількості навчальних годин гуманітарного, 

природничо-наукового та загальноекономічного циклів відбулося не лише 

шляхом скорочення кількості їх годин на перевагу циклу професійної та 

практичної підготовки, у новій редакції відбувся перерозподіл дисциплін між 

циклами. Нова освітньо-професійна програма підготовки студентів за 

спеціальністю «Економіка підприємства» включає такі дисципліни 

гуманітарної підготовки за освітньо-професійною програмою 2006 р. як 

соціологію та безпеку життєдіяльності до дисциплін професійної та практичної 

підготовки. Отже, ці дисципліни за новими вимогами надають не лише 

загальнотеоретичну підготовку, а набувають професійної спрямованості. 
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Таблиця 2.1 

Зміни в розподілі годин за циклами підготовки бакалаврів 

2006 р. та 2010 р. за циклами дисциплін 

Назви циклів 
Нормативна кількість навчальних годин/кредитів 

2006 р. 2010 р. зміна 

Цикл гуманітарної 

підготовки 

2160 год./ 60 кр. 

(25%) 

1296год./36кр. 

(15%) 

- 864 год./ -24 кр. 

(-10%) 

Цикл природничо-

наукової та 

загальноекономічної 

підготовки 

4320 год./ 120 кр. 

(50 %) 

2160год./60кр. 

(25%) 

- 2160год./60кр. 

(-25%) 

Цикл професійної та 

практичної підготовки 

2160 год./60 кр. 

(25%) 

5184год./144кр. 

(60%) 

+3024год./+84кр. 

(+35%) 

Усього 
8640год./240кр. 

100% 

8640год./240кр. 

100% 

 

 

 

До циклу дисциплін професійної та практичної підготовки тепер 

віднесено й ряд колишніх природничо-наукових та загальноекономічних 

дисциплін, серед них: історія економіки та економічної думки, економічна 

історія, статистика, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг та ін. 

Значні структурні зрушення сталися у складі нормативних і вибіркових 

дисциплін. 

В освітньо-професійній програмі 2010 р., незважаючи на загальну 

тенденцію зменшення аудиторного часу на вивчення дисциплін у середньому 

на 1-2 кредити, відбулося збільшення навчального часу на інформатизаційну та 

математичну підготовку. Так, якщо за програмою 2006 р. на вивчення таких 

нормативних дисциплін як «Математика для економістів» та «Економічна 

інформатика» відводилося 360 та 180 годин відповідно, то за вимогами 

програми 2010 р. курс «Математика для економістів» складається з двох 

дисциплін: «Вища математика» – 252 години та «Теорія ймовірності і 

математична статистика» – 180 години, який загалом триває 432 години 
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(12 кредитів). Нормативна дисципліна «Інформатика» розрахована на 216 годин 

(6 кредитів). 

Варто визнати, що назва навчальної дисципліни для студентів 

економічних спеціальностей змінюється вже тричі: «Інформатика й 

комп’ютерна техніка» (2002 р.), «Економічна інформатика» (2006 р.), 

«Інформатика» (2010 р.). На наш погляд, точніше відображає специфіку і зміст 

навчальної дисципліни для студентів економічних спеціальностей все ж назва 

«Економічна інформатика», адже ця дисципліна повинна відбивати наступність 

щодо вивчення шкільного курсу інформатики та враховувати специфіку 

майбутньої спеціальності. 

В останній редакції освітньо-професійної програми відбулося і 

зростання уваги до практичної підготовки студентів шляхом підвищення частки 

годин на практичне навчання. 

Практична підготовка в загальному вигляді складається з таких 

послідовних етапів: 

 семінарські, практичні та лабораторні заняття, на яких починається 

формування первинних навичок (зі спеціальних дисциплін); 

 навчальна практика – завданням якої є ознайомлення студентів із 

специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних 

умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, професій, 

передбачених навчальним планом відповідної спеціальності; 

 виробнича практика – метою якої є ознайомлення студентів-

практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з 

виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання 

вмінь і навичок з професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при 

вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та набуття первинного 

практичного досвіду;  

 професійна (переддипломна) практика, яка є завершальним етапом 

навчання і проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, 

практичних умінь та навичок на базі конкретного суб'єкта господарювання, 
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оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до 

самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту 

(роботи) [376, c. 413].  

До того ж досить розповсюдженим засобом формування 

практикозорієнтованості майбутніх економістів слугують факультативи з 

окремих економічних дисциплін, на яких студенти мають змогу більш детально 

приділити увагу окремим практичним питанням теми, що вивчається, та 

аналізувати конкретні економічні приклади, кейси, реальні ситуації. 

Аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів за напрямом 

6.030504 «Економіка підприємства» Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Одеського державного економічного 

університету, Одеського національного політехнічного університету, 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Ізмаїльського інституту 

водного транспорту, затверджених вченими радами відповідних вищих 

навчальних закладів на 2012-2013 н.р. дає змогу зробити наступні висновки 

щодо їх практичної зорієнтованості:  

1. Загальна кількість годин підготовки бакалаврів складає 8640 годин 

(240 кредитів); 

2. Цикл гуманітарної підготовки складає 1296 годин 

(36 кредитів) з них нормативна частина – 576 годин (16 кредитів), 

варіативна компонента – 720 годин (20 кредитів); цикл природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки складає 2160 годин 

(60 кредитів) з них нормативні дисципліни – 1548 годин (43 кредити), 

вибіркові дисципліни – 612 годин (17 кредитів); цикл професійної та 

практичної підготовки складає – 5184 години (144 кредити) з них 

3600 годин (100 кредитів у т.ч. практика 10 кредитів) – нормативна 

частина, 1584 години (44 кредити) – варіативна компонента. Таким 

чином, структура навчальних планів підготовки бакалаврів-економістів 

згаданих вищих навчальних закладів відповідає вимогам ОПП щодо 
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розподілу за циклами дисциплін та критеріями нормативності та 

вибірковості. 

3. Розподіл годин роботи студентів має таку структуру:  

 за циклом гуманітарної підготовки кількість лекційних годин 

становить 280 годин (21,6%), практичних (семінарських) занять – 338 годин 

(26,08%), самостійної роботи – 678 годин (52,32%). Основна частина годин 

практичних занять припадає на дисципліни: «Іноземна мова» й «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)». Аналіз змісту практичної складової 

навчальних програм цих дисциплін дозволяє зробити висновок, що в процесі 

вивчення іноземної та української мов формуються комунікативні 

компетентності майбутніх економістів; 

 за циклом природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

кількість лекційних годин становить 636 годин (29,4%), практичних 

(семінарських, лабораторних) занять – 398 годин (18,4%), самостійної роботи – 

1126 годин (52,2%). Наші дослідження показали, що найбільша питома вага 

навчальних годин припадає на інтегровані блоки дисциплін «Математика для 

економістів», «Економіко-математичні методи та моделі» та дисципліну 

«Інформатика». На основі аналізу праць вітчизняних та закордонних науковців, 

вважаємо доцільним застосування діяльнісного підходу при викладанні 

зазначених дисциплін, а це потребує збільшення кількості годин на практичні 

та лабораторні заняття. Аналіз змісту практичної складової навчальних програм 

показує, що в процесі вивчення цих дисциплін у студентів-економістів 

формуються інформаційні та аналітичні компетентності, необхідні в 

професійній діяльності; 

 за циклом професійної та практичної підготовки кількість 

лекційних годин становить 880 годин (24,4%), практичних (семінарських, 

лабораторних) занять – 596 годин (16,6%), самостійної роботи – 1764 години 

(49%), практика – 360 годин (10%). За нашими дослідженнями, найбільша 

кількість годин цього циклу припадає на вивчення дисципліни «Економіка 

підприємства» та проходження практики. У процесі навчання дисципліни 
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«Економіка підприємства» формується здатність самостійного мислення 

економіста, навички прийняття управлінських рішень, виконання комплексних 

економічних розрахунків, прогнозування й оцінки діяльності підприємства. 

Дослідження навчально-методичних комплексів з дисципліни «Економіка 

підприємства» дозволяє визначити напрями їх вдосконалення: розробка та 

застосування методичних рекомендацій до впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у процесі практичних занять, удосконалення 

методичного забезпечення самостійної роботи студентів [361, c. 185-186].  

Отже, практична підготовка майбутніх економістів на рівні бакалавра у 

вищих навчальних закладах України (Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України, Одеському державному економічному 

університеті, Одеському національному політехнічному університеті, 

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, Ізмаїльському інституті 

водного транспорту) здійснюється в обсязі 2032 годин (23,5% від загальної 

кількості годин, відведених на підготовку бакалавра-економіста).  

Навчальні плани магістрів за спеціальністю 8.03050401 «Економіка 

підприємства» дещо різняться за змістом та навантаженням. Загальну структуру 

представимо у вигляді табл. 2.2. 

Проте, навчальний план підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 

«Економіка підприємства» Одеського національного політехнічного 

університету передбачає інший розподіл дисциплін: 

 цикл спеціальних дисциплін концепції університету (професійно-

спрямовані дисципліни) в повному обсязі 1080 годин, з яких 144 

години відведено на практичні заняття; 

 цикл дисциплін загальнотеоретичної підготовки – 432 години, з них 

144 години – на практичні заняття; 

 цикл науково-дослідної підготовки розрахований на 648 годин, 60 

годин з яких – практичні заняття. 

На практику та дипломне проектування відведено відповідно 432 години 

та 486 годин. 
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Таблиця 2.2 

Розподіл годин за циклами підготовки та критеріями нормативності та 

вибірковості магістрів  

 

Цикли 

Нормативна 

кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

У тому числі: 

Нормативні 

дисципліни 

годин/кредитів 

Варіативна 

компонента 

годин/кредитів 

Цикл гуманітарної та 

соціально-економічної 

підготовки 

 792/22 

(25%) 

 

- 

Цикл професійної та 

практичної підготовки 

720/20 

(22%) 

1728/48 

(53%) 

  

Разом за циклами 

3240/90 

(100%) 

1512/42 

(47%) 

1728/48 

(53%) 

 

Таким чином, відсоток практичної підготовки у навчанні магістрів в 

Одеському національному політехнічному університеті становить 25,34%. 

Іншу структуру магістерської підготовки запроваджено в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті. Навчальні дисципліни розподілені за 

двома циклами: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, який 

включає вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» у кількості 54 г. / 1,5 

кр., з яких 8 годин віднесено на практичну підготовку, або ж дисципліни 

варіативної частини за вибором навчального закладу в тому ж обсязі; цикл 

професійно-практичної підготовки, розрахований на 1674 г./46,5 кр. вивчення 

навчальних дисциплін та 432 г. практичної підготовки. Із вказаних 1674 годин 

на практичне навчання виділено 322 години. 

Отже, магістерські програми в порівнянні з бакалавратом більш гнучкі 

та передбачають більшу свободу навчального закладу у формуванні таких 

програм. 

Порівнюючи практичну зорієнтованість дисциплін, що вивчаються за 

рівнем бакалавра та магістра, слід відзначити перевагу на користь практичних 

занять для рівня магістра: співвідношення лекційних та практичних занять у 

бакалаврів становить від 57,42% до 42,58 %, у магістрів – від 49,3% до 50,7%. 



 

 

87 

Враховуючи ж повний час (разом із самостійною роботою та практикою) в 

обсязі 2160 годин, практична підготовка магістрів складає лише 25-28%. 

Формування та розвиток здібностей студентів, притаманних їхній 

майбутній професійній діяльності, відбувається під час проходження практики, 

яка є невід’ємною складовою освітнього процесу підготовки фахівців у вищих 

навчальних закладах.  

Аналіз змісту наскрізних програм практик, затверджених вченими 

радами досліджуваних вищих навчальних закладів на 2012-2013 н.р., показав, 

що основними видами практик є ознайомча за фахом, комп’ютерна, 

економічна, навчальна, переддипломна (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Одеський державний економічний університет, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет), виробнича практика, 

практичний тренінг, переддипломна практика (Одеський національний 

політехнічний університет), комп’ютерна та виробнича практики (Ізмаїльський 

інститут водного транспорту).  

Аналізуючи більшу вибірку вищих навчальних закладів, слід визнати, 

що на сьогодні основними видами практик є виробнича та переддипломна. 

Під час практики реалізуються специфічні методи навчання та форми 

активізації пізнавальної діяльності: реальне включення студента у виробниче 

середовище, діалогова форма спілкування з фахівцями, самостійна постановка 

пошукових задач (залежно від індивідуального завдання), консультації з 

підготовки звіту про практику, захист звітів (участь у конференції 

практикантів) [314, c. 51]. 

Виробнича практика є одним з небагатьох видів освітнього процесу, за 

допомогою якого вищий навчальний заклад може одержати зовнішню 

незалежну оцінку компетентності своїх студентів. Важливою оцінною 

процедурою, як для студента, так і для вищого навчального закладу, є відгук 

керівника практики від підприємства. 

В основу організації практики покладені принципи, які в сукупності 

визначають її особливості. 
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1. Виробнича практика тим ефективніша, чим повніше студент 

включений у продуктивну, соціально значиму професійну діяльність. 

2. Включитися в таку діяльність студент може лише за умови 

максимальної відповідальності за результати роботи. 

3. Ефективність виробничої практики досягається шляхом використання 

колективних форм роботи, тому що освоєння виробничих ситуацій у груповій 

діяльності відбувається значно успішніше, ніж в індивідуальній, тому на 

передній план виходять взаємозв’язки безпосередньо з керівником практики та 

з усім персоналом підприємства. 

4. Виробнича практика повинна проходити в гранично жорстких 

організаційних формах, що наближають її за інтенсивністю до власне 

виробничої діяльності [235, c. 95]. 

Переддипломна практика є завершальним етапом навчальної підготовки 

студентів перед виконанням і захистом дипломного проекту. Її мета полягає в 

систематизації, закріпленні й поглибленні знань за фахом, отриманих у процесі 

навчання, придбанні досвіду самостійної творчої роботи при вирішенні 

конкретних економічних завдань. Досягнення зазначеної мети забезпечується 

комплексною підготовкою студентів до творчої роботи над дипломним 

проектом.  

Індивідуальне завдання на виробничу й переддипломну практику 

конкретизується керівником практики від підприємства й узгоджується з 

керівником практики від навчального закладу. 

Практика проводиться в строки, встановлені навчальним планом, у 

місцях, закріплених згідно з наказом про проведення виробничої / 

переддипломної практики.  

Практика – один із самих ресурсомістких і інтегральних за формою й 

суттю видів навчання [262, c. 4]. Це підкреслює й відображає важливу складову 

освітньої стратегії вищої освіти – забезпечення цілісності й нерозривності 

теоретичного навчання й практичної професійної підготовки майбутніх 

фахівців. 
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Але практика, це не лише закріплення студентами отриманих при 

навчанні знань, але й розвиток зв’язків з підприємствами, коли вищий 

навчальний заклад не відривається від реального життя, потреб фірм і 

роботодавців, а в своїй навчальній і науковій діяльності спільно вирішує 

проблеми, які постають перед суспільством, економікою й взаємодіючими 

організаціями. Поки ж цей аспект не одержує належної уваги. 

Зупинимося на сучасних аспектах організації вищими навчальними 

закладами системи практик студентів економічного профілю. В усіх 

досліджуваних нами вищих навчальних закладах система практик майбутніх 

економістів має свою специфіку, обумовлену як пильною увагою керівництва 

навчальних закладів до практичної підготовки студентів, так і специфікою 

конкретного вищого навчального закладу. 

Найчастіше вищі навчальні заклади пропонують своїм студентам 

комплекс практик, який включає: навчально-комп’ютерну, виробничу та 

переддипломну, проте, декотрі навчальні заклади обирають і інші системи 

практичної підготовки студентів. 

Проаналізуємо більш докладно систему практик декотрих навчальних 

закладів. 

У наскрізній програмі практик Ізмаїльського інституту водного 

транспорту визначається наступний їх перелік та тривалість: 

1. Навчальна практика – 2 курс, 4 семестр, тривалість – 2 тижні (108 годин); 

2. Виробнича практика – 4 курс, 8 семестр, тривалість – 4 тижні (216 годин). 

3. Переддипломна практика – 5 курс, 10 семестр, тривалість – 10 тижнів 

(360 годин). 

Досить нетрадиційно система практик представлена в наскрізній 

програмі практик Ізмаїльського державного гуманітарного університету – усі 

види практик бакалаврів мають статус навчальних, хоча «навчальна практика за 

фахом, за структурою та завданнями повністю відповідає звичайній виробничій 

практиці. Отже, система практик, яку проходять студенти економічного 

профілю складається з наступних видів: 
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1. Ознайомча за фахом – 1 курс, 1 семестр, тривалість 1 тиждень (54 години). 

2. Навчально-комп'ютерна – 2 курс, 4 семестр, тривалість 1 тиждень (54 год.). 

3. Навчально-економічна – 3 курс, 6 семестр, тривалість 2 тижні (108 год.). 

4. Навчальна за фахом – 4 курс, 8 семестр, тривалість 3 тижні (162 години). 

5. Переддипломна – 5 курс, 9 семестр, тривалість 3 тижні (162 години). 

Особливістю системи практик Національного Університету біоресурсів і 

природокористування України є велика кількість навчальних практик, 

спрямованих на ознайомлення студентів із специфікою функціонування 

аграрно-промислових підприємств. Так, університет пропонує наступну 

систему практик:  

 Навчальні практики: Технологія виробництва продукції 

рослинництва –  1 курс, 1 семестр, тривалість 1 тиждень (72 г.); 

Механізація виробничих процесів у рослинництві – 1 курс, 1 

семестр, тривалість 1 тиждень (72 г.); Землеробство, ґрунтознавство 

– 1 курс, 2 семестр, тривалість  1 тиждень (72 г.); Технологія 

виробництва продукції тваринництва – 1 курс, 2 семестр, тривалість 

1 тиждень (72 г.); Технологія і стандартизація переробки та 

зберігання сільськогосподарської продукції –  2 курс, 4 семестр, 

тривалість 1 тиждень (72 г.); Інформатика – 2 курс,  

4 семестр, тривалість 3 тижні (216 г.); Бази даних і СУБД – 3 курс,  

6 семестр, тривалість 2 тижні (144 г.).  

 Виробнича практика: Економіка сільського господарства –  

3 курс, 6 семестр, тривалість 6 тижнів (240 г.) 

 Виробничі практики магістрів: згідно вибраної магістерської 

програми –  1 семестр магістерської підготовки, тривалість 4 тижні 

(288 г.) 

 Переддипломна практика – 2 семестр магістерської підготовки,  

2 тижні (144 г.). 

Витяги з навчальних планів вищих навчальних закладів щодо 

проходження студентами практик наведені у Додатку З. 
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При всій наявній відповідності запропонованих систем практик 

соціальному замовленню на фахівців економічного профілю, маємо визначити 

декотрі недоліки цих методичних розробок та організації практичної 

підготовки. 

Як бачимо, два із досліджуваних навчальних закладів ввели навчальні 

практики, які мали б на меті ознайомити студентів із майбутньою професійною 

діяльністю.  

Маємо наголосити на тому, що навчальні практики Національного 

університету біоресурсів і природокористування України досить обґрунтовано 

вписуються у навчальний процес: 

 по-перше, відбиваючи специфіку майбутньої професійної 

діяльності студентів у сфері агропромислового комплексу; 

 по-друге, практики проводяться після вивчення відповідної 

теоретичної дисципліни, що сприяє формуванню на базі отриманих 

теоретичних знань практичних навичок, та, у свою чергу, 

формування окремих професійних компетентностей у сфері 

аграрного виробництва; 

 по-третє, специфіка дисциплін, що вивчаються полягає в 

неможливості належного вироблення практичних навичок завдяки 

семінарським та практичним заняттям (аудиторним), тому й 

обумовлюється така значна кількість необхідних навчальних 

практик. 

Ознайомча навчальна практика, пропонована Ізмаїльським державним 

гуманітарним університетом, має на меті: 

 ознайомлення з різними об'єктами економічної діяльності 

(заводами, фабриками, підприємствами різної форми власності), 

видами та особливостями виготовлення продукції або надання 

послуг на цих підприємствах; 

 професіями, пов'язаними зі сферою професійної економічної 

діяльності, аудиту, податкових розрахунків та управління; 
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 усвідомлення правильності професійного вибору та забезпечення 

умов для професійної адаптації студентів; 

 виховання прагнення в студентів здобувати й постійно 

вдосконалювати знання і вміння для реалізації професійного 

вибору. 

У робочій програмі ознайомчої практики зазначається, що досягнення 

мети практики відбувається в процесі виконання практикантами завдань: 

 ознайомлення із специфікою діяльності робітників економічної 

сфери; 

 формування вмінь проводити аналіз процесу виробництва на 

підприємствах різної форми власності; 

 формування творчого підходу до виявлення можливих шляхів 

удосконалення процесу виробництва; 

 виховання в студентів любові до обраної професії, прагнення до 

постійного професійного розвитку. 

Проте, вважаємо, що друге з поставлених завдань практики може 

виявитися для студентів занадто важким. Ознайомча практика проводиться 

після першого семестру, протягом якого студенти вивчають такі дисципліни: 

іноземна мова, психологія та педагогіка, політична економія, історія економіки 

та економічної думки, математика, економічна інформатика, безпека 

життєдіяльності, регіональна економіка. На наш погляд, вивчення лише цих 

дисциплін не надасть студентам потрібних знань та вмінь для проведення 

самостійної аналітичної роботи щодо виробничої діяльності підприємства. 

Подолати цю невідповідність можна шляхом переміщення проходження 

ознайомчої практики з першого на другий семестри, коли студенти вже 

вивчають такі дисципліни, як мікроекономіка та менеджмент, і набувають 

більше вмінь та навичок аналізу діяльності підприємства. 

Загальним недоліком навчальних практик в інших вищих навчальних 

закладах є відбиття та дублювання освітнього процесу практичних та 
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семінарських занять – вирішення практичних задач, розбір кейсів і.т.п., що не 

носять комплексного характеру та не сприяють належному рівню практико 

зорієнтованості освітнього процесу. 

Комп’ютерна практика присутня в усіх досліджуваних нами програмах. 

Так, метою навчальної практики на персональному комп’ютері Ізмаїльського 

інституту водного транспорту визначено: «поглиблення і зміцнювання знань, 

набутих у процесі навчання по курсу, і придбання необхідних навичок для 

роботи на персональному комп’ютері будь-якого типу». 

Натомість комп’ютерна практика економістів повинна передбачати 

поглиблення навичок економічної діяльності з використанням комп’ютерної 

техніки.  

Так, наскрізною програмою практик Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету визначені основні завдання комп’ютерної 

практики: виконання практичних завдань з обробки текстової, числової, 

графічної інформації, користуючись графічною операційною системою MS 

Windows, текстовим процесором MS Word, табличним процесором MS Excel, 

системами обробки баз даних; вміти обмінюватися інформацією при роботі в 

локальній мережі, шукати необхідну інформацію в пошуковій системі Internet; 

засвоїти процедури обробки економічної інформації за допомогою 

спеціалізованих програм «1С:Підприємство», «1С:Склад», «1С:Зарплата». 

Завдання практики декларують сучасні вимоги до володіння майбутнім 

економістом інформаційними засобами та комп’ютерною технікою для 

ефективного здійснення професійної діяльності. Однак, робоча програма 

передбачає проведення практики на базі підприємства, індивідуальні завдання 

та критерії оцінки керівником практики від підприємства розраховані лише на 

першу частину визначених завдань. До того ж, якщо взяти до уваги тижневий 

термін проходження практики, такі завдання навряд чи будуть виконані 

студентами. 

Комп’ютерна практика студентів Національного університету 

біоресурсів складається з двох окремих практик, одна з яких поглиблює 
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навички володіння комп’ютерною технікою та користування програмним 

забезпеченням, друга – повністю присвячена формуванню навичок роботи з 

базами даних. Перша складається з вивчення таких тем: апаратне (HardWare) 

забезпечення сучасного комп'ютера; програмне (SoftWare) забезпечення 

сучасного комп'ютера; операційна система Windows; сервісні програми; засоби 

обробки тексту – текстовий процесор WORD; засоби обробки таблиць – 

табличний процесор Excel; створення графічних об'єктів, презентацій; 

комп'ютерні мережі. Друга передбачає роботу зі створення, редагування та 

виконання об'єктів файлу бази даних та на цій основі проведення аналізу 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств України. 

Такий розподіл практик обґрунтований, адже специфіка 

сільськогосподарських підприємств передбачає значні обсяги інформації, тому 

поглиблене вивчення баз даних із практичним їх застосуванням до майбутньої 

професійної діяльності – важливий крок у становленні майбутнього фахівця. 

Проте, основним недоліком усіх розглянутих практик вважаємо 

недодержання наступності в системі «середня школа – вищий навчальний 

заклад». Сьогодні в усіх середніх закладах школярі вивчають інформатику й 

вже при зарахуванні до вищого навчального закладу мають основні навички 

користування комп’ютером. До того ж практичні та семінарські заняття з 

інформатики мають повністю забезпечити формування навичок користування 

основним пакетом програм.  

Аналіз практик у вищих навчальних закладах виявив, що декотрі з них, 

намагаючись дати освіту, відповідну сучасному соціальному замовленню, 

вводять курси навчальної практики з інформаційних технологій. Однак при всій 

актуальності інформаційної підготовки майбутніх економістів, методичне 

забезпечення цих практичних курсів здебільшого не відповідає ні стану 

інформаційного розвитку суспільства, ні спрямованості на майбутню 

професійну діяльність. 

І це проблема не лише вищих навчальних закладів, аналіз 

кваліфікаційних характеристик випускників вищої школи різних економічних 
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спеціальностей дозволяє зробити висновок про те, що в них слабко враховані 

потреби суспільства з погляду володіння випускниками питаннями 

інформатики в їхній професійній діяльності. 

Детальне дослідження навчально-методичної літератури також виявляє 

недоліки в інформаційній підготовці економістів. Наприклад, В. Косарев та 

Е. Мамонтова в навчальному посібнику «Інформатика: Практикум для 

економістів» [159] пропонують для вивчення стандартні розділи, які підлягають 

вивченню у базовому курсі інформатики та не враховують специфіки 

майбутньої професійної діяльності. 

Таким чином, можемо виділити наступні характерні недоліки 

запровадження курсів комп’ютерних практик на економічних спеціальностях: 

 застарілість техніки та програмного забезпечення (проведення 

курсів на платформах Windows 98, MS Office 97-2003); 

 відсутність спрямованості практик на майбутню професійну 

діяльність студентів (вивчення в процесі практики навчального 

матеріалу, закладеного у базовий курс інформатики – Інтернет, 

презентації і т.д.); 

 перебільшене математичне/інформаційне навантаження, не 

обумовлене майбутніми професійними функціями (вирішення суто 

математичних завдань, не призначених для аналізу економічних 

процесів, введення в курси практик основ програмування). 

Виробнича практика – невід’ємний компонент практичної підготовки 

переважно проводиться на 3-4 роках навчання. Досліджувані програми 

передбачають виконання творчого/індивідуального завдання та складання звітів 

проходження практик. 

Ізмаїльський інститут водного транспорту виділяє на проведення 

виробничої практики 216 годин, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет пропонує своїм студентам два види виробничої практики на 3 та 4 

курсах – загальним обсягом 270 годин: навчально-економічна має на меті 

формування в студентів самостійних навичок економічно-фінансових 
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розрахунків, навчальна за фахом передбачає більш комплексну управлінську 

діяльність; Національний університет біоресурсів і природокористування 

України – пропонує бакалаврам виробничу практику – Економіка сільського 

господарства, та, якщо студент має намір отримати ступінь магістра, – 

виробничу практику, спрямовану на дослідження обраної для майбутньої 

магістерської роботи тематики. 

Основою виробничої практики Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, що проводиться на III-IV курсах, є участь 

студентів у економічних, облікових та технологічних процесах, пов’язаних із 

сільськогосподарським виробництвом та його управлінням. 

Виробничі практики магістрів проводяться протягом усього періоду їх 

навчання з урахуванням сезонних аспектів сільськогосподарського 

виробництва. 

Мета й завдання переддипломної практики студентів досліджуваних 

навчальних закладів майже не відрізняються та полягають у систематизації 

отриманих теоретичних знань і практичних умінь, завершенні збору, обробки 

отриманих матеріалів, а також написання та оформлення магістерської роботи 

(проекту).  

Проте, спостерігається розходження у термінах проходження 

переддипломної практики. Так Ізмаїльський інститут водного транспорту 

виділяє 540 годин, Ізмаїльський державний гуманітарний університет – 

162 години, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України – 144 години. На наш погляд, такий розподіл пояснюється 

проведенням у двох останніх навчальних закладах додаткової виробничої 

практики, за проходження якої в студентів вже наявний досить значний 

матеріал по підприємству, й вони доопрацьовують та досліджують матеріали 

лише з проблематики самого дипломного проекту. 

Незважаючи на постійне вдосконалення освітніх стандартів, значну 

увагу до практичної підготовки, рівень фахової підготовки випускників вищих 

навчальних закладів економічного профілю не зовсім відповідає вимогам часу, 
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особливостям розвитку економічного сектору, не забезпечує їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. Зазначений стан економічної освіти 

зумовлює необхідність подальшого вдосконалення її змісту відповідно 

суспільним і фаховим потребам. 

Сьогодні, на наше переконання, такі зміни повинні здійснюватися в 

наступних напрямках: 

 побудова освітньо-професійних програм та навчальних планів, 

програм дисциплін на засадах компетентнісного підходу, що 

забезпечить відповідність їх структури та якості сучасним вимогам 

до фахівців економічного профілю; 

 збільшення уваги в навчальних планах до формування 

математичних, інформаційних та прогностичних компетентностей 

професійної діяльності майбутніх економістів; 

 збільшення та урізноманітнення практик студентів. 

Хоча аналіз діяльності досліджуваних вищих навчальних закладів і 

показав різноманітність практик студентів, у більшості випадків у навчальних 

планах переважно закріплені лише виробничі та переддипломні практики. 

На наш погляд, доцільна наступна логічна структура організації 

практики студентів: 

2 курс – навчальна практика з інформаційних технологій (навчально-

комп’ютерна); 

3 курс – навчально-економічна практика(«Віртуальне підприємство»); 

4 курс – виробнича практика; 

5 курс – переддипломна практика 

Навчальна практика з інформаційних технологій має на меті формування 

в студентів здатностей і готовності використовувати придбані при вивченні 

інформатики знання, уміння й навички інформаційної діяльності при вирішенні 

майбутніх професійних завдань. На цьому етапі відбувається формування 

професійного рівня інформаційної культури особистості студентів 

економічного профілю. У процесі проходження навчальної практики з 
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інформаційних технологій здійснюється формування важливої складової 

майбутньої професійної діяльності – інформаційної компетентності. 

Навчально-економічна практика передбачає ознайомлення із 

підприємством – майбутнім об’єктом проходження виробничої практики. При її 

проходженні студенти вивчають основні структурні підрозділи підприємства, 

знайомляться з функціями й завданнями економічних відділів, вивчають 

специфіку вирішуваних ними завдань. Керівник практики (від вищого 

навчального закладу) навчає студентів виконанню тих чи інших завдань на 

практичних прикладах цього підприємства, використовуючи економічні 

показники його діяльності. 

Завдяки такій «підготовчій» роботі на виробничу практику студент 

приходить вже повністю підготовленим для виконання на достатньо високому 

рівні функцій спеціаліста цього підприємства, він вже знає й розуміє специфіку 

діяльності підприємства, особливості реалізації покладених на підрозділ 

завдань. Такий підхід сприяє як більш ефективній практичній підготовці 

студента до майбутньої професійної діяльності, так і залишає йому достатньо 

часу для більш якісного виконання індивідуального завдання практики. 

Можливий і більш доцільний, за нашим переконанням, на цьому етапі 

варіант проходження навчальної практики з використанням методики 

імітаційного моделювання – створення псевдореальних ситуацій для 

практичного навчання студентів. 

Таким чином, на підставі аналізу галузевих стандартів вищої освіти за 

спеціальністю «Економіка підприємства» та навчальних планів бакалаврів та 

магістрів були виявлені перспективні шляхи їх вдосконалення. Було окреслено 

три найактуальніші напрямки, які сприятимуть підвищенню якості та 

результативності практичної підготовки майбутніх економістів:  

 побудова навчальних стандартів на засадах компетентнісного 

підходу, що надасть більш ясну картину результатів освітнього 

процесу та забезпечення їх досягнення; 
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 детальніша увага до формування математичних, прогностичних та 

інформаційних компетентностей майбутніх спеціалістів, адже 

якісна сформованість цих компетентностей є фундаментом для 

подальшої професійної діяльності економіста; 

 структуризація практик, яка сприятиме більш послідовній 

практичній орієнтації професійної діяльності майбутніх економістів 

та вдосконалення їх організації. 

Отже, аналіз нормативної документації з організації освіти надав 

можливість виявлення шляхів модернізації та підвищення ефективності 

організації освітнього процесу, завдяки яким буде підвищуватися практична 

складова навчання та з’явиться можливість ефективного формування 

професійних компетентностей студентів.  

 

2.3. Педагогічні умови формування професійних компетентностей 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки 

Навчання у вищому навчальному закладі для студента – особливий період 

набуття псевдопрактичного досвіду – «штучної» діяльності навчання заради 

того, щоб засвоїти «природну» професійну. Однак, прилучаючи майбутнього 

фахівця до професії, викладачі зіштовхуються із протиріччям, що проявляється 

в тому, що організація навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі в 

традиційному варіанті неадекватна майбутній професійній. 

Об'єктивний аналіз, підтверджений і нашим дослідженням, свідчить, що 

вища освіта в сучасних умовах може виконувати властиві їй функції лише за 

умови організації освітнього процесу з урахуванням досягнень науки та 

практики, систематичного оновлення всіх аспектів освіти, у відповідності до 

змін у сфері культури, економіки, науки, техніки й технологій. 

Щодо розуміння поняття «умова», можемо зробити висновок: у різних 

джерелах термін «умова» визначається як сукупність об’єктів, чинників, 

обставин, відношень або правил. 
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У сучасних словниках української мови пропонується шість різних 

визначень поняття «умова»: 1. Взаємна усна чи письмова домовленість про що-

небудь; угода, договір. 2. Вимога, пропозиція, які висуваються однією з сторін, 

що домовляються про що-небудь, а також при укладанні угоди, договору. 3. 

Необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення, утворення 

чого-небудь або сприяє чомусь. 4. Обставини, особливості реальної дійсності, 

за яких відбувається або здійснюється що-небудь. 5. Правила, які існують або 

встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують нормальну 

роботу чого-небудь; Правила, вимоги, виконання яких забезпечує що-небудь.  

6. Сукупність даних, положень, що лежать в основі чого-небудь [51 с. 1295].  

Ці формулювання поняття «умова», правильні в цілому й кожне окремо, 

вимагають педагогічного осмислення.  

Термін «педагогічна умова» в довідковій літературі визначається як певна 

обставина чи обстановка, яка прискорює чи гальмує формування та розвиток 

педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості [167, с. 97] або як 

обставина, від якої залежить та за якої відбувається цілісний продуктивний 

педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується 

активністю особистості, групою людей [288, c. 243]. Подібного підходу 

додержується й більшість науковців. 

Ю. Бабанський під педагогічними умовами розуміє «обстановку, при якій 

компоненти навчального процесу представлені в найкращій взаємодії, і яка дає 

можливість вчителю плідно працювати, керувати навчальним процесом, а 

учням - успішно трудитися» [16, c. 125]. 

Н. Бугаєць педагогічні умови визначає як необхідність і достатність 

обставин, від яких залежить ефективність навчально-виховного 

процесу [41, с. 18]. 

Педагогічні умови, за визначенням В. Муравйова, – це вимоги та 

рекомендації до організації педагогічної діяльності, підпорядковані загальним 

принципам педагогічного процесу [207, c. 50]. 
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В. Манько педагогічні умови визначає як взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, яка 

забезпечує високу результативність навчального процесу і відповідає 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності [193, с. 154]. 

В. Андрєєв вважає, що «педагогічні умови – це результат 

«цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування елементів змісту, 

методів(прийомів), а також організаційних форм навчання для досягнення 

...цілей» [11, с. 124]. 

А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий під педагогічними умовами 

розуміють чинники, що впливають на процес досягнення мети, при цьому 

поділяють їх на: а) зовнішні: позитивні відносини викладача і студента; 

об’єктивність оцінки навчального процесу; місце навчання, приміщення, клімат 

тощо; б) внутрішні (індивідуальні): індивідуальні властивості студентів (стан 

здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [9]. 

Така класифікація, на наш погляд, має право на існування. Однак, вона не 

враховує організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, а також 

не може претендувати на повноту. 

Більш розширеним слід вважати поняття, запропоноване О. Бражнич, на 

думку якого, педагогічні умови є сукупністю об’єктивних можливостей змісту, 

методів, організаційних форм і матеріальних можливостей здійснення 

педагогічного процесу, що забезпечує успішне досягнення поставленої 

мети [40, c. 8]. 

Урахування педагогічної взаємодії є важливим аспектом якісної освіти. 

З міркувань І. Подласого про дидактичні причини, фактори та 

умови [248, с. 335], можна зробити висновок, що під педагогічними умовами 

ним розуміється комплекс причин, тобто те, як і які чинники застосовуються в 

педагогічній взаємодії. Під факторами ж він розуміє причини, що впливають на 

перебіг та результати дидактичного процесу [248, с. 334].  

Н. Боритко [39] також робить спробу розвести поняття «фактор» і 

«умова». Він відносить категорію «фактор» до більш об'єктивних обставин (їх 
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можна лише прогнозувати), у той час як умови не заперечують можливості їх 

конструювання. Однак об'єктивну обставину можна не тільки прогнозувати, її 

можна враховувати. Тоді виникає питання про можливість асоціювання 

врахування фактору із педагогічною умовою. На наше переконання, можна, 

більше того, умовою вирішальною, адже без неї вся решта умов втрачають 

зміст. 

Так, якщо не враховувати фактор сучасного стану суспільства і його 

вимог до фахівця, неможливо розробляти теоретичні й практичні аспекти його 

професійного розвитку чи формувати специфіку навчального предмета. Це теж 

фактор об'єктивний, але без урахування цього фактора неможлива розробка 

навчальних курсів, програм і т.п. 

Для аналізу педагогічних умов значним є виділення І. Подласим чотирьох 

генеральних факторів, які визначають у комплексі формування продуктів 

дидактичного процесу. До них автор відносить: 1) навчальний матеріал; 2) 

організаційно-педагогічний вплив; 3) навченість учнів; 4) час [248, c. 79]. 

Очевидно, що навченість учнів і час – це фактори, на які не можна вплинути в 

силу того, що вони заздалегідь задані. (Проте, маємо відзначити, що деякі 

провідні вищі навчальні заклади навчилися впливати і на ці фактори, 

створюючи, наприклад, комплекси «школа – вищий навчальний заклад» для 

посиленої підготовки випускників середньої ланки освіти, тим самим 

впливаючи на рівень навченності своїх абітурієнтів. Пропонують своїм 

студентам додаткові (поглиблені) дисципліни необхідного циклу у варіативних 

частинах навчального плану, запроваджують факультативи й т.п. – чим значно 

впливають на час). Час, що приділяється на вивчення певної дисципліни, 

заданий стандартом, а навченість – та даність, з якою має справу вищий 

навчальний заклад, формує ланка середньої освіти. Однак, більшості вищих 

навчальних закладів ці фактори залишається лише враховувати. Слід також 

враховувати й те, що навченість – фактор мінливий і діалектичний, тому що 

певним чином детермінуючи освітній процес, він у той же час змінюється в 

ході даного процесу. Таким чином, з перерахованих чотирьох генеральних 
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факторів безпосередньому конструюванню піддаються два: навчальний 

матеріал і організаційно-педагогічний вплив.  

Як зазначається у «Положенні про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах» [215], зміст освіти – це науково-обгрунтована 

система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для 

різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-

професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, 

навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів 

державного управління освітою та вищого навчального закладу і 

відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних 

матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та 

інших видів навчальної діяльності. 

Основні види навчального матеріалу визначені у «Порядку надання 

навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та 

свідоцтв Міністерства освіти і науки України» [217, пп. 1.4., 1.5]. 

До організаційно-педагогічного впливу належать методи викладання й 

навчання, організаційні форми, практичне використання набутих знань і вмінь, 

засоби навчання, обладнання навчального процесу та ін. [248, c. 213] – 

невідповідність яких сучасним вимогам освітнього процесу та необхідність 

вдосконалення яких ми спостерігали під час аналізу відповідей як студентів, 

так і викладачів. 

Отже, маємо два фактори, що потребують врахування в педагогічному 

процесі: навчальний матеріал і організаційно-педагогічний вплив, та створення 

відповідних педагогічних умов. 

Релевантною з приводу тематики нашого дослідження є позиція ще двох 

науковців. С. Архангельський [12] співвідносить поняття педагогічних умов з 

середовищем, у якому професійні вміння виникають, існують та розвиваються. 

Науковець, не виокремлюючи конкретної їх класифікації, наводить весь 

комплекс методів, засобів, форм та впливів, які сприяють практичній 

спрямованості освітнього процесу. Таке визначення, на наш погляд, актуальне у 
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двох напрямках: по-перше, більшість сучасних науковців відзначають 

необхідність поліпшення практичної орієнтованості освіти, адже завдання 

вищої освіти – сформувати компетентного фахівця саме для сфери економіки, 

після закінчення вищого навчального закладу подальшими теоретико-

науковими дослідженнями займаються не більше 10 % випускників. По-друге, 

при врахуванні мінливості соціального середовища та розвитку освітньо-

педагогічних технологій, їх конкретизація прив’язує їх до того чи іншого часу 

(так, наприклад, наприкінці ХХ ст. – активні методи лише набували свого 

розвитку, сьогодні ж вони повинні мати інтерактивне навантаження). 

А. Бахов під педагогічними умовами розуміє комплекс взаємодіючих 

заходів навчально-виховного процесу, який спрямований на формування певної 

компетентності та забезпечує перехід на більш високий рівень її 

сформованості [27, с. 314]. Пропоноване визначення, окрім врахування переваг 

термінологічного підходу С. Архангельського, актуалізує увагу на 

комплексності підходу, взаємодії всіх можливостей педагогічного середовища, 

враховує компетентнісний підхід, підкреслюючи необхідність формування не 

лише знань, умінь та навичок, а саме компетентностей, які характеризуються 

більш високим розвитком студентів; до того ж науковець підкреслив її 

постійний розвиток. 

Отже, під педагогічними умовами формування професійних 

компетентностей майбутніх економістів розуміємо сукупність взаємозалежних 

елементів освітнього середовища, що визначаються й усвідомлюються 

учасниками педагогічної взаємодії, і реалізуються в навчально-виховному 

процесі вищого навчального закладу, спонукаючи викладачів і студентів до 

активізації власної діяльності з метою формування та розвитку професійних 

компетентностей майбутніх фахівців. 

Педагогічні умови професійної підготовки економістів широко 

представлені в науковій літературі. Так, досліджуючи професійну підготовку 

майбутніх економістів у комплексі «школа – вищий заклад» та аналізуючи 

професійну підготовку економістів у системі освіти України, В. Стасюк [293] 



 

 

105 

довів, що вона буде більш продуктивною, якщо враховувати ті педагогічні 

умови навчання майбутніх фахівців, які цілком дозволять готувати 

висококваліфікованих економістів, здатних працювати в комп’ютерних 

мережах; володіють навичками електронного бізнесу, вміють самостійно 

мислити, вільно оперувати ринковими поняттями, аналізувати ринкову 

ситуацію, прогнозувати її розвиток, приймати ефективні рішення, що 

відповідають реальній ситуації, обґрунтовувати їх, вільно володіють 

комп'ютерною й офісною технікою та ін. Таким чином, педагогічні умови 

сприяють виробленню в майбутніх економістів професійних компетентностей. 

Дослідниця [293] визначає певні педагогічні умови, а саме: організація 

педагогічного процесу, спрямованого на формування та розвиток професійної 

готовності майбутнього фахівця; застосування особистісно-орієнтованого 

підходу до підготовки майбутніх економістів, створення особистісно-

орієнтованих взаємовідносин; ліквідація дублювання змісту економічної освіти 

шляхом удосконалення та максимального розвитку міжпредметних зв’язків між 

середньою школою та вищим навчальним закладом; використання віртуальних 

методів навчання із застосуванням інформаційних технологій. 

Досліджуючи процес формування професійної спрямованості студентів 

економічних спеціальностей на початковому етапі навчання, В. Зінченко [119] 

виділяє такі педагогічні умови: забезпечення взаємозв’язку навчального 

матеріалу фундаментальних економічних дисциплін зі змістом господарської 

діяльності підприємств при набутті студентами знань, умінь та навичок 

вирішення організаційно-управлінських та фінансово-господарських завдань, 

надання спрямованості фундаментальної економічної освіти на формування у 

студентів мотивів до оволодіння професійно значущими знаннями та вміннями, 

наближення процесу підготовки студентів до практичної діяльності економіста 

сучасного підприємства. 

Усі три умови, виділені науковцем, можна узагальнити в одному 

висновку – викладання кожної навчальної дисципліни повинно мати практичну 

спрямованість.  
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Цікавою є позиція Н. Житнік [101], яка в дисертаційному дослідженні 

«Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ 

рівня акредитації» розкриває основні педагогічні умови успішної діяльності 

коледжів, а саме: науково-методичне забезпечення навчально-виховного 

процесу, впровадження в освітній процес новітніх технологій, організація 

самостійної роботи студентів, активізація науково-дослідної діяльності 

викладачів і студентів, здійснення диференціації освітнього процесу з метою 

забезпечення особистісно-орієнтованого підходу. Але, на наш погляд, виділені 

умови більше відносяться до загальних умов функціонування будь-яких 

навчальних закладів. Проте, ця позиція привернула нашу увагу виділенням 

окремої умови – науково-методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу. Ми переконані, саме ця умова є актуальною як для освіти в цілому, 

так і для економічної зокрема. З урахуванням необхідності переорієнтації 

навчання на компетентнісний підхід, сьогодні потрібно забезпечити його 

науково-методичне обґрунтування та розробку навчальних матеріалів, 

орієнтованих саме на формування професійних компетентностей майбутніх 

економістів. 

На наш погляд, оптимізація педагогічних умов повинна забезпечити 

розв’язання суперечностей між вимогами до майбутніх спеціалістів у галузі 

економіки та бізнесу й рівнями їхньої професійної кваліфікації. Такі 

можливості Г. Ковальчук вбачає за двома основними напрямками. Перший – це 

розроблення національних стандартів економічної освіти, рівнів професійної 

компетентності майбутнього фахівця-економіста (з урахуванням світових 

тенденцій). Другий – удосконалення процесу реалізації економічної освіти 

(змісту навчальних дисциплін та застосування інтенсивних навчальних 

технологій, які базуються на принципах і методах активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів) [145, с. 21]. 

З урахуванням виділених підходів та наробок науковців маємо окреслити 

наступні педагогічні умови формування компетентностей професійної 

діяльності майбутніх економістів: 
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 науково-методичне забезпечення освітнього процесу (його 

оновлення на засадах компетентнісного підходу); 

 забезпечення системності у формуванні професійної 

компетентності майбутніх економістів шляхом посилення ролі практичної 

підготовки; 

 використання інтерактивних методів навчання, що забезпечить як 

створення особистісно-орієнтованих суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин між 

викладачем та студентом, так і підвищить мотивацію та професійну орієнтацію 

студентів, посилить практичну спрямованість освітнього процесу; 

 комп’ютеризація та інформатизація освітнього процесу; 

 систематичне підвищення кваліфікації та активізація науково-

дослідної діяльності викладачів. 

В умовах орієнтації вищої освіти на формування компетентного фахівця, 

першочерговим завданням є вироблення державних стандартів професійної 

освіти, зокрема, остаточна систематизація компетентностей фахівців за 

спеціальностями та напрямками навчання; розробка навчальних програм та 

робочих планів з урахуванням вимог компетентнісної освіти, планування та 

побудова освітнього процесу з урахуванням послідовного та поетапного 

формування професійних компетентностей. 

Основу компетентнісно-орієнтованих організаційно-педагогічних умов 

навчання майбутніх економістів повинні складати суб'єкт-суб'єктні відносини 

між викладачем і студентами. При цьому викладач повинен виступати не в ролі 

«інформатора», який у систематизованому вигляді подає студентам матеріал 

дисципліни, а «керівника», який проектує, організує, контролює, корегує, 

координує навчально-пізнавальну діяльність студентів, створює для кожного з 

них інформаційне середовище й пропонує для використання науково-

обґрунтовані дидактичні засоби, адекватні його стильовим особливостям і 

ступеню навченості [14, с. 6]. 

О. Пометун, Л. Пироженко визначають: «Інтерактивне навчання – це 

спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, 
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передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

учасник відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність» [254, с. 9].  

На основі поєднання традиційних і новітніх педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання вдається значно 

ефективніше розвинути і примножити природні задатки і здібності людини. 

Враховуючи широке застосування в економічній діяльності комп’ютеризації, 

перед системою вищої економічної освіти постає завдання формування 

інформаційно-комунікаційних компетентностей у сучасних студентів з тим, 

щоб у подальшій професійній діяльності вони мали можливість ефективно 

використовувати комп’ютерну техніку та професійні програмні продукти. 

Під педагогічними умовами формування інформаційно-комунікаційних 

компетентностей професійної діяльності розуміємо цілеспрямоване 

використання викладачами можливості освітнього процесу й спеціально 

організовані обставини, які сприяють формуванню інформаційно-

комунікаційних компетентностей у процесі вивчення майбутніми економістами 

дисциплін, що передбачають використання комп’ютерної техніки та 

інформаційних технологій. 

Освітній процес будується на принципах інтегративності, які 

передбачають охоплення якомога більшої кількості внутрішньопредметних і 

міжпредметних зв'язків [11, c. 18]. Тому вважаємо, що при проектуванні 

інформаційно-професійної підготовки економіста необхідно виходити з таких 

концептуальних положень: 

1) мета й зміст комп’ютерно-інформаційної підготовки фахівця повинні 

визначатися метою, характером і змістом його професійної діяльності й 

підготовки до неї; 

2) значний інтегративний потенціал інформаційних технологій дозволяє 

використовувати їх як засіб професійно-особистісного розвитку студента через 

інтегрування професійної та інформаційної підготовки; 
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3) зміст і структура інтегративної інформаційної підготовки повинні 

сприяти формуванню, розширенню, поглибленню знань, умінь і навичок, і 

розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей. 

В якості основної педагогічної умови навчання майбутнього економіста в 

контексті реалізації цілей комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів 

виступає інтеграція інформаційного й професійного змісту навчання. 

Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу – це 

сукупність умінь структурувати наукові й практичні знання для кращого 

вирішення педагогічних і виховних завдань [156]. 

Для того, щоб «створити» професійного, компетентнісного та 

конкурентоспроможного фахівця, педагог вищої школи сам повинен 

відповідати цим характеристикам. Професіоналізм викладача вищого 

навчального закладу виявляється у глибині й широті знань, майстерності 

практичної діяльності, умінні самовдосконалюватися, використанні 

акмеологічного підходу і т. д. 

Швидке старіння професійних знань та новітні тенденції розвитку вищої 

освіти (за даними експертів, щороку обновляється 5 % теоретичних і 20 % 

професійних знань [357, c. 116]), вимагають від педагога третього тисячоліття 

постійного та безперервного підвищення кваліфікації. 

Нагальним є перегляд навчальних програм підвищення кваліфікації для 

працівників вищих навчальних закладів, зокрема в частині осучаснення змісту 

навчання, надання йому практичної спрямованості, а також переорієнтації 

методів навчання на самоосвіту, самопізнання, саморозвиток. Сьогодні 

актуальним є організація інноваційних форм організації підвищення 

кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. Це можуть бути відповідні 

факультативи, тематичні, проблемні, творчі професійні науково-педагогічні 

проекти, обмін досвідом за допомогою Інтернет-конференцій, дистанційні 

семінари, тренінги майстерності та ін. 
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На підтвердження теоретичних висновків щодо необхідності покращення 

педагогічних умов навчання економістів був проведений констатувальний етап 

експерименту. 

Були розроблені анкети (Додаток К) для викладачів та студентів та 

проведене анкетування, в якому брали участь респонденти трьох вищих 

навчальних закладів: Одеського національного економічного університету, 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету та Ізмаїльського 

інституту водного транспорту (300 викладачів економічних дисциплін і 

1007 студентів  

ІІ-IV курсів). 

Проаналізуємо основні результати (Графічне узагальнення відповідей 

респондентів наведено в Додатку Л, рис. Л.1-Л.21). 

Більша частка студентів (429 респондентів, або ж 43 %) для отримання 

більш ефективних результатів у навчанні потребує відповідного стимулювання 

(мотивації).  

Взаємовідносини між викладачем та студентом визначаються не лише 

професіоналізмом перших та бажанням останніх, значний внесок у сам процес 

навчання виробляє стиль спілкування суб’єктів навчання. 

За результатами анкетування для студентів демократичний стиль 

спілкування викладача є найбільш приємним (597 відповідей; 59 %) для 

збільшення інтересу студентів як до предмету, так і до навчання загалом. 

Найнижчий відсоток відповідей отримав авторитарний стиль спілкування 

(92 відповіді; 9 %), що ще раз підкреслює необхідність суб’єкт-суб’єктної 

орієнтації навчання, його розвивальної складової. 

Серед інших зазначених респондентами варіантів відповідей слід 

відзначити поєднання авторитарного та демократичного стилів, що говорить 

про бажання студентів бачити у викладачеві поєднання авторитетності та 

відкритості. 
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Для з’ясування пріоритетних якостей викладача був запропонований ряд 

найбільш важливих з них та надана можливість студентам запропонувати інші 

варіанти. 

На це запитання студенти надали найбільше відповідей – 2976, що 

свідчить про важливість для них поєднання як професійних (вміння викладати 

матеріал, пояснювати нове; глибоке знання свого предмету, гарне знання 

практики), так і особистісних якостей викладача (товаристкість, контактність, 

чуйність, почуття гумору). Серед запропонованих студентами інших варіантів 

(а їх було досить мало), виділені такі якості: авторитетність, лояльність, 

загальну обізнаність, бажання допомогти. 

Наступний блок запитань мав на меті визначення ставлення студентів до 

застосування в освітньому процесі активних, інтерактивних та інноваційних 

форм навчання та виявлення серед них найбільш перспективних для 

застосування на практиці. 

Відповіді на 4 запитання анкети показали, що найефективнішим 

стимулюючим фактором для студентів щодо більш якісного навчання виступає 

вміння викладача цікаво розповідати, детально пояснювати, наводити приклади 

з професійної діяльності (474 відповіді)  Покращення результатів навчання, на 

думку студентів, також можливе при впровадженні в освітній процес зустрічей, 

бесід із фахівцями (223) та використання нетрадиційних методів навчання 

(201). Найменше студентів мотивують до покращення якості навчання високі 

вимоги на іспитах і заліках (26 голосів). 

Отже, за висновком студентів, навчання повинно бути різноманітним та 

цікавим, і, бажано, без надлишкового контролю. 

У наступному запитанні студентам пропонувалося обрати ті форми 

лекційних занять, за допомогою яких вони зможуть найбільш повно та 

ефективно засвоїти навчальний матеріал. 

Розподіл відповідей студентів, показав, що вони надають перевагу лекції-

бесіді (298) та проблемній лекції (286). Подача теоретичного матеріалу у таких 

формах, насамперед, підвищує суб’єкт-суб’єктний аспект освітнього процесу, 
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сприяє активізації студентів (вони можуть звернутися до викладача у разі 

незрозуміння матеріалу, перенести теоретичні знання на практичні приклади, 

зацікавитися проблемою з прикладу діяльності реального об’єкту та більш 

уважно сприймати теоретичний матеріал для розв’язання поставленої проблеми 

і т.п.). 

Високу оцінку отримали і лекція-візуалізація (135) та відео-лекція (115), 

які повністю відповідають принципу наочності навчання та сприяють більш 

якісному засвоєнню вербальної інформації. 

Фактичним результатом стало позначення 99 респондентами лекції-

монологу, як ефективної форми лекційного заняття. 

Аналіз відповідей щодо ефективності форм опитування показав, що 

студенти обрали найбільш традиційні. Так, значна кількість респондентів 

обрала індивідуальне завдання викладача (326) та усне вибіркове опитування 

(299). 

Відзначимо, що найбільша частина респондентів визначила групові 

змагання (315) найефективнішою формою опитування. Це свідчить не лише про 

високу оцінку «фактору змагальності», який притаманний людині в будь-якому 

виді діяльності, але й про важливість думки та оцінки однокурсників та 

підтверджує необхідність впровадження активних форм навчання. 

Семінари є першою ланкою практичної підготовки студентів, тому форма 

їх проведення є вкрай важливою для формування в студентів професійних 

навичок 

Розподіл відповідей за сьомим запитанням виявився досить рівномірним. 

Але це зовсім не означає, що студенти однаково сприймають і вважають 

ефективними всі запропоновані форми. Адже нами отримано 1163 відповіді, що 

не становить навіть обрання двох форм на респондента. 

Запитання звучало: «Яка форма семінару чи практичного заняття, на ваш 

погляд, сприяла б найліпшому закріпленню знань та навичок?» Проте, 

розуміючи, що для студентів семінарське заняття – це, передусім, оцінка 

викладача, вважаємо, що значна частка студентів все ж надала відповідь не на 
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поставлене запитання, а на те, до якої форми перевірки знань їм легше 

підготуватися. 

Відповіді на цей блок запитань (4-7) показали і негативні результати 

наявного процесу навчання у вищих навчальних закладах. У деяких випадках 

студенти виявилися необізнаними з різноманітними формами навчальної 

роботи (так під час анкетування лунали питання: «Як це – рольова гра?», «А в 

нас такого не було»). Під «практичним тренінгом» студенти також розуміли 

досить різні форми організації семінарських занять. Письмове опитування за 

індивідуальними картками не асоціювалося в студентів із тестуванням, яке було 

віднесено до «інших варіантів». Відсутність «Інших варіантів» на 6 та 7 

запитання (окрім 2 відповідей) також свідчить про одноманітність форм 

проведення семінарів і про низьку навчальну активність самих студентів. 

За результатами відповідей на четверте запитання другий варіант отримав 

201 відповідь студентів – стимулює до навчання, коли викладач використовує 

нетрадиційні методи навчання. У той же час, лекція із заздалегідь 

запланованими помилками та лекція-конференція, під час яких від студентів як 

і від викладача вимагається висока навчальна та пізнавальна активність та 

попередня підготовка отримали в сумі лише 125 голосів респондентів (58 і 67 – 

відповідно). Лекція-монолог (на якій, інколи можна навіть не вести конспект – 

99 голосів). 

Щодо перевірки знань, практичних завдань, студенти також обрали 

звичайні, традиційні форми (адже, під час усного опитування можна 

«запам’ятати матеріал лише для отримання оцінки», доповідь за лекційною 

тематикою можна «викачати з нету» й т.п.), які не потребують значних зусиль, 

досить глибокого усвідомлення та засвоєння навчального матеріалу. 

Таке відношення до форм опитування потребує корегування та виховання 

відповідальності студентів до результатів своєї навчальної діяльності, 

усвідомлення ними ролі теперішніх результатів для їх майбутньої професійної 

діяльності.  
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Особливе зацікавлення для нашого дослідження становили відповіді 

щодо варіантів організації навчальної та виробничої практик, адже 

усвідомлення необхідності практичної підготовки самим студентом сприяє як 

їх професійному зростанню, так і ефективності такої підготовки загалом. 

Зауважимо, що більшість респондентів (318) обрали варіант необхідності 

проходження практики після кожного курсу навчання. Серед 12 «інших» 

відповідей – пропозиція проходження практики після 2 курсу навчання. Існуючі 

проблеми організації та проведення практик, на наш погляд, наклали відбиток 

на те, що 68 респондентів погодилися з тим, що проходження практики – це 

просто витрачений час. Також, на нашу думку, ті респонденти, що обрали 

варіант практики на останньому курсі (173), здебільшого не зовсім упевнені у 

своїх знаннях та навичках для того, щоб якісно застосовувати їх на практиці. 

Зі становленням інформаційного суспільства ми не могли не з’ясувати, як 

це відбивається на взаємодії викладачів та студентів, тому одне із питань 

анкети стосувалося доцільності використання викладачем для консультування 

та надання допомоги студентам інтернет-технологій. 

Майже всі респонденти вважають використання інтернет-технологій 

необхідним. Перевагу студенти віддали електронній пошті (485), майже 

однаковий рівень мають сайт вищого навчального закладу (252) та власний сайт 

викладача (274), незначна перевага останнього зумовлюється більшими 

інформаційними та консультаційними можливостями та спеціалізацією. Серед 

інших варіантів студенти зазначали переважно соціальні мережі. Були відповіді 

й щодо їх недоцільності, адже придбання комп’ютера та оплата послуг за 

Інтернет і досі залишаються для деяких студентів неможливими.  

На останньому етапі анкетування студентам запропоновано оцінити 

якість основних показників організації освітнього процесу, на що було 

отримано близько половини позитивних відповідей, так із 1007 респондентів: 

змістом і методами подачі матеріалу задоволені 613, матеріально-технічною 

базою – 407, забезпеченням підручниками та бібліотечним обслуговуванням – 

497, Організацією проведення навчальної/виробничої практики – 405 та 
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професіоналізмом викладачів – 717. Отже, найбільші проблеми у вищих 

навчальних закладах існують з матеріальним забезпеченням. 

За аналізом анкетування викладачів економічних дисциплін було 

отримано наступні результати.  

Переважна частина викладачів (52 %) вважає, що сьогодні, щоб студент 

став гарним спеціалістом, вже недостатньо надати йому лише суму знань та 

навичок. Вважаємо це позитивним фактором, адже серед викладачів переважає 

усвідомлення факту, що сьогодні студенту для того, щоб він міг справитися із 

роботою, необхідні інші навики. Змінилась не лише сума знань, необхідна 

сучасній людині, ще більші зміни відбулися в способах вивчення нового. 

Прийшов час корінних змін політики в області освіти, яка повинна 

розбудовуватися на компетентнісній основі. Даний висновок підтверджує й 

низька частка викладачів (1 %), які повністю задоволені сучасним станом 

освітнього процесу. 

Частка викладачів, що обрала для себе як варіант відповіді п. в., хоча й 

мала (9 %), все ж потребує уваги, адже педагог – це не просто професія, якою 

можна гарно, досконало володіти, чи просто виконувати визначені обов’язки та 

функції, це – покликання, і не можна байдуже ставитися до того, чим 

займаєшся саме за покликанням. 

За результатами анкетування 26 викладачів відзначали необхідність 

постійного оновлення, підвищення якості, досягнення ефективності й т.п. 

Викладачі, що додержуються авторитарного стилю, пояснювали свою 

позицію тим, що саме такий стиль забезпечує дисципліну навчальної діяльності 

та може примусити студента старанно вчитися, а отже й отримувати належні 

рівень і якість знань. 

Ліберального стилю спілкування із студентами додержується 21 % 

респондентів. Свою позицію викладачі пояснювали тим, що у вищих 

навчальних закладах викладач вже не повинен слідкувати за дисципліною, 

студенти повинні нести відповідальність за результативність навчання, якщо 
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студенти готові до активної роботи – вона такою й буде, «пусте витрачання 

нервів» – не моя справа й т. п.  

Викладачі, що додержуються демократичного стилю, а їх серед 

респондентів – більшість (62 %) відзначали необхідність застосування 

індивідуального підходу в освітньому процесі. Для них також кращим 

варіантом є не контроль за дисципліною, а ефективна організація роботи 

студентів, що призведе до належного дотримання дисциплінарних вимог. Вони 

підтримують активну участь групи в обговоренні ходу передбаченої роботи та 

її організації. 

Зазначимо, що деякі викладачі регулюють свій стиль спілкування в 

залежності від ситуації, особливо, коли відмічалося поєднання всіх стилів. На 

наш погляд, саме така гнучкість найбільш сприятиме підвищенню ефективності 

освітнього процесу. У ході бесіди дані викладачі відзначали, що, наприклад, 

авторитарність у спілкуванні треба проявити, коли бачиш, що група дуже 

слабка, неактивна, ніхто не виявляє самостійності, у цьому випадку потрібно 

підвищити вимоги до студентів; коли хтось із них грубо порушує норми 

поведінки в навчальному закладі й т. п.  

Процес інтенсивної інформатизації та комп’ютеризації привніс свої 

корективи в освітній процес, зумовивши активне використання інтернет-

мережі. Виходячи із відповідей респондентів, найпоширенішою Інтернет-

технологією залишається традиційна електронна пошта, нею при педагогічному 

спілкуванні користуються майже всі викладачі. Досить активно в освітньому 

процесі викладачі використовують сайти навчальних закладів (102 

респонденти).  

Проте, використання інтернет-технологій для підвищення ефективності 

обміну інформацією в педагогічному процесі жадає ліпшого, адже й досі деякі 

педагоги не тільки не мають можливості, але й не володіють на належному 

рівні ІКТ-компетентністю.  

Інноваційність у формах й методах викладання показали 15 % викладачів, 

більшість же респондентів (46 %) відзначили, що втілення таких форм не 
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завжди можливе, з урахуванням ще й тих викладачів, які віддають перевагу 

традиційним методам навчання через значні труднощі реалізації інноваційних 

(36 %). Можемо зробити висновок, що процес організації вищої економічної 

освіти сьогодні побудовано неефективно та не дозволяє якісно впроваджувати 

передові ідеї та технології. 

Аналіз відповідей викладачів на питання про підвищення ефективності 

освітнього процесу дав нам можливість визначити ті тенденції, які безпосередні 

організатори навчального процесу вважають найефективнішими на сучасному 

етапі розвитку вищої економічної освіти. 

Так, результати дослідження виявили, що за найбільш оптимальний 

напрямок більшість респондентів (160) вважають підвищення практичної 

підготовки студентів. Даний факт не лише виявляє недоліки сучасного 

освітнього процесу, але й підтверджує актуальність обрання тематики 

дисертаційного дослідження, підкреслює необхідність аналогічних розробок на 

сучасному етапі. Останнє підтверджується й значною перевагою серед думок 

викладачів щодо необхідності впровадження в освітній процес активних 

методів навчання. 

Навіть не дивлячись на умови анкетування, значна кількість респондентів 

відмічала одночасно декілька варіантів. Отримані результати показали, що 

сьогодні неможливо вирішити проблеми підвищення ефективності, обравши 

той чи інший єдиний шлях, підвищення ефективності вимагає комплексного 

підходу, враховуючи всі запропоновані при анкетуванні напрямки. 

Найчастіше в освітньому процесі викладачі використовують такі види 

нетрадиційних лекцій, як лекція-бесіда та проблемна лекція. На жаль, 

належного визнання серед викладачів не отримали такі форми організації 

лекційних занять, що потребують використання технічних засобів (відео-

лекція, лекція-візуалізація) або додаткових організаційних заходів (лекція із 

заздалегідь запланованими помилками, лекція-екскурсія).  

Серед практичних занять найбільшу популярність отримали розв’язання 

реальних практичних прикладів (176), що свідчить про намагання викладачів 
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якомога більше (в межах доступних засобів та можливостей) наблизити 

освітній процес до майбутньої професійної діяльності. Також значне 

поширення набули проблемні ситуації та дискусії (112 та 110 відповідно).  

Акцентуємо увагу, що нераціональним є слабке використання ігрових 

ситуацій та рольових ігор, адже саме в такій формі діяльності, студенти можуть 

не лише застосувати набуті ними знання та компетентності, але й відчути всю 

відповідальність за прийняття рішень, правильність розрахунків, наслідки 

некерованості систем і т.п. 

Слід зазначити, що серед викладачів не було прихильників щодо форм 

організації практичних занять, у варіанті «Інші», більшість отриманих 

відповідей: «Не використовую». На нашу думку, незацікавленість 

викладацького складу у вдосконаленні своєї професійної кваліфікації найменше 

сприяє вдосконаленню практичного навчання студентів. 

На виявлення можливості застосування викладачами засобів візуалізації 

та інтернет-ресурсів в освітньому процесі було спрямоване восьме запитання 

анкети. За результатами дослідження засоби візуалізації залишаються 

переважно традиційними. Зовсім незначного поширення на сучасному етапі 

серед респондентів набули презентації, тематичні відео-матеріали та тематичні 

інтернет-ресурси. Серед опитуваних у 2-х випадках було зазначено, що 

перелічені засоби не застосовуються зовсім. 

На дев’яте запитання анкети було представлене доволі широке коло 

проблем, які стоять перед сучасною освітою, тому отриманий ряд доволі повно 

відобразив найсуттєвіші з них. 

Отже, на думку викладачів, найбільшої уваги потребує оснащення вищих 

навчальних закладів технічними засобами навчання (21,54 %). Дана проблема є 

загальною для всієї країни та для навчальних закладів усіх ланок, підіймалася 

вона і на державному рівні. Адже протягом останніх 15 років навчальні заклади 

не мали коштів навіть на підтримку в належному стані наявного в них 

обладнання. У навчальних закладах 65 відсотків обладнання експлуатується 

понад 12 років, і через свою зношеність не відповідає не тільки параметрам 
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сучасних засобів навчання, але й вимогам державних стандартів [257].
 
Тому не 

дивно, що саме цю проблему відмітили як першочергову наші респонденти. 

Наслідком такої ситуації є й нестача спеціалізованих програмних продуктів для 

організації занять з використанням ПК, яка у нашому рейтингу займає третю 

позицію (114).  

Другою за важливістю проблемою, за визначенням респондентів, є 

організація виробничої практики (116). На наш погляд, ця проблема має два 

аспекти.  

По-перше, надмірне захоплення євроінтеграцією освіти ослабило увагу до 

багатьох питань, що визначають рівень і якість виробничої підготовки 

студентів. Особлива роль у виробничій підготовці відводиться виробничій 

практиці, якій приділяється сьогодні недостатня увага, – її розглядають як 

другорядний, допоміжний елемент навчання.  

По-друге, багаторічне реформування освіти, кризовий стан економіки й 

незацікавленість бізнес-структур в участі у навчанні спеціалістів, зниження 

державних замовлень на економічні спеціальності, зумовило розірвання 

зв’язків вищих навчальних закладів із базами виробничої практики. Це 

призвело до того, що проходження виробничої практики організовується майже 

формально. На підприємствах студенти здебільшого ознайомлюються з 

законодавчими актами та з деякими положеннями підприємства, досить рідко 

студентам дозволяють ознайомлюватися з документацією та розраховувати ті 

чи інші економічні показники, до реальної виробничої діяльності студенти не 

допускаються. Приватні підприємства це пояснюють потребою збереження 

комерційної таємниці, але насправді, сьогодні більшість з них просто не 

зацікавлені в належному проходженні студентами виробничої практики. 

Керівництво таких підприємств не має мотивації до навчання майбутніх 

фахівців, оскільки ні вищі навчальні заклади, ні держава не мають можливості 

матеріального стимулювання приватного сектору у проведенні якісної 

практичної підготовки, до того ж регіональна економічна ситуація на сьогодні 
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не сприяє підвищеню потреби в нових співробітниках економічного профілю 

для більшості підприємств, які надають виробничу базу. 

Таким чином, сьогодні спостерігаємо галузевий дисбаланс зацікавленості 

ринку праці в навчанні співробітників. Якщо, наприклад, на ринку 

телекомунікацій, програмування великі фірми навіть проводять у вищих 

навчальних закладах олімпіади, конкурси, наукові дослідження, переможцям 

яких вже при навчанні гарантовані робочі місця у відомих фірмах, то у сфері 

права, економіки, менеджменту, дизайну знайти гарну базу практики для 

навчання студентів досить складно. 

Потребують уваги, на думку респондентів, і такі питання, як нестача 

навчальної літератури (80) та недосконалість навчальних планів (70).  

Обидві проблеми пов’язані із процесом реформування та євроінтеграції 

сучасної української освіти. 

У більшості вищих навчальних закладів на полицях бібліотек лежать 

підручники, які не відповідають модульній структурі освітнього процесу, які 

вже пережили свій фізичний і моральний вік, відпущений їм за нормами, а 

керівництво навчальних закладів змушене налагоджувати видання чисельних 

методичок, курсів лекцій, конспектів власного виробництва, щоб хоч частково 

перекрити тотальний дефіцит необхідної навчальної літератури. Проблеми є і з 

забезпеченістю достатньою кількістю навчальної літератури студентів. 

Розвиток сучасної економічної освіти нині зумовлений приєднанням 

України до Болонської декларації. Практичний характер такого переходу 

характеризується впровадженням нових програм та навчальних планів з 

різноманітних економічних дисциплін. На сучасному етапі лише починається 

розроблення системи методичної підготовки в нових умовах, тому в деяких 

випадках спостерігаються ті чи інші недоліки методичного забезпечення 

освітнього процесу. 

Інші проблемні питання також знайшли відклик у респондентів, але в 

значно меншому обсязі. 
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Передбачивши значну увагу до організації практичної підготовки 

студентів, було запропоновано викладачам визначити оптимальний варіант 

проходження навчальної та виробничої практик. На фоні наявних проблем в 

організації виробничої практики, доволі передбачуваним було обрання 

викладачами варіанту б. (на двох останніх курсах), який обрали 52 % 

респондентів. 10 % респондентів вважають достатнім для практичної 

підготовки організацію практики лише на останньому курсі. 22 % респондентів 

навпроти, вбачаючи в організації навчальної та виробничої практики значний 

потенціал для вдосконалення навчання студентів, вважають доцільним її 

організацію після кожного курсу навчання. Найбільш цікавими, виявилися 

відповіді викладачів за пунктом г. (Ваш варіант). Переважна більшість 

респондентів, які обрали даний варіант, пропонували організацію проходження 

навчальних та виробничих практик студентів починаючи з другого курсу, адже 

саме у цей період починається спеціалізація навчання. 

Вирішення проблеми якості освіти та вдосконалення освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах неможливо розглядати окремо від питань 

підвищення професійної кваліфікації викладачів. Тому не дивно, що 92 % 

викладачів відмітили, що їм необхідне підвищення кваліфікації. Із 

запропонованих форм викладачі обирали переважно найтрадиційнішу з них – 

інститут підвищення кваліфікації (117). Другу та третю позицію також зайняли 

досить традиційні форми: постійно діючі методичні семінари (96) та участь у 

семінарах, конференціях, що проводяться вищими навчальними закладами або 

науковими організаціями (90). 

Сьогодні підвищення вимог до компетентності викладачів (ораторських, 

менеджерських, інформаційних, комунікаційних і т. п.) не може бути в повному 

обсязі відтворене в рамках традиційних форм підвищення кваліфікації, тому 

викладачам, на наш погляд, слід більше уваги приділити більш інноваційним 

формам навчання. 

Підводячи підсумки анкетування, маємо співвіднести деякі відповіді 

викладачів та студентів на близькі питання. 
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Переважне обрання викладачами відповіді на перше запитання анкети: 

«Так, сьогодні, щоб студент став гарним спеціалістом, вже недостатньо надати 

йому лише суму знань та навичок» у порівнянні із вибором студентів: «Так, при 

стимулюванні студентів до навчальної діяльності, вони краще засвоюють 

матеріал» пояснюється більшим професіоналізмом викладачів, їх обізнаністю в 

сучасних освітніх технологіях та усвідомленням переходу до компетентнісної 

освіти, натомість студенти обирають для себе найбільш зручну (цікаву, 

мотивуючу) форму навчання. 

Невелика частка байдужого ставлення до освітнього процесу 

спостерігається як у викладачів (9 %), так і в студентів (23 %), причому, в 

останніх вона вища. Це пояснюється переважно особистісними якостями 

студентів (самовпевненість, невідповідальність, байдужість, незацікавленість у 

кінцевому результаті навчальної діяльності й т.п.), які потребують корегування 

в процесі навчально-виховної діяльності та формування відповідальності за 

результати навчальної діяльності як викладачів, так і студентів. 

Більшість студентів та викладачів віддають пріоритет демократичному 

стилю спілкування. Такий підхід сприятиме активізації освітнього процесу та 

його ефективній побудові.  

Слід зазначити, що викладачі, які додержуються ліберального стилю на 

перше запитання запропонованої анкети переважно обирали варіант в., та 

викладачі з авторитарним стилем зазначали за необхідне підвищення рівня 

контролю та оцінки знань (запитання 5, відповідь д) та низьку дисципліну 

студентів (запитання 9, відповідь 13).  

Безумовно, усі респонденти (як викладачі, так і студенти) розуміють роль 

інтернет-технологій у підвищені комунікації для вдосконалення освітнього 

процесу. Дивлячись на результати порівняльного аналізу, спостерігаємо 

дисбаланс між найефективнішими технологіями для студентів та тими 

технологіями, які можуть використовувати викладачі (табл. 2.3). 

Так, простежуємо недостатність використання форумів та власних сайтів 

викладачами, що пояснюється здебільшого недоліком часу, який потрібно 
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витратити для створення та підтримання даних технологій та необхідністю 

оволодіння достатньо високим (спеціалізованим) рівнем ІКТ-компетентності, 

що для більшості викладачів поки ще уявляється не можливим. 

При аналізі відповідей викладачів щодо застосування інноваційних форм 

та методів навчання, навіть ті 15 %, які зазначили, що використовують подібні 

майже на кожному занятті на наступні питання (щодо пріоритетних форм 

лекцій, семінарських занять та опитувань), не лише не відзначали будь-які інші 

варіанти організації занять, а й були доволі стримані щодо запропонованих 

форм, обираючи 2-3 з наведених.  

Даний факт також свідчить про необхідність подальшого 

методологічного вдосконалення вищої економічної освіти та підвищення 

професійної компетентності і самих викладачів. 

Таблиця 2.3 

Порівняльний аналіз використання інтернет-технологій у комунікаціях 

викладач-студент 

 студенти 

(%) 

викладачі 

(%) 

1) Електронна пошта 38,16 56,28 

2) Скайп  10,78 7,54 

3) Сайт інституту  19,83 25,63 

4) Власний сайт викладача  21,56 7,54 

5) Форум  9,68 3,02 

6) Ваш варіант    

 

Особливий інтерес при нашому анкетуванні викликали відповіді 

респондентів щодо організації навчальних та виробничих практик студентів 

(рис. 2.1).  
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Рис. 2.1 Оптимальність організації навчальних та виробничих практик за 

думкою студентів та викладачів. 

 

Переважна більшість і студентів (34,68 %), і викладачів (53,67 %) 

додержувалися традиційного підходу в організації практик на двох останніх 

курсах. 

Однак, значний відсоток респондентів, усвідомлюючи значну роль 

практик для майбутньої професійної діяльності, обирали варіант: «з першого 

курсу». 

Ми вважаємо, що найоптимальніший варіант був запропонований 1,56 % 

студентів та 14,67 % викладачів – організація практик з ІІ курсу навчання. Саме 

у цей період студенти вже здебільшого адаптовані до навчання у вищому 

навчальному закладі, починають вивчати спеціалізовані дисципліни та більш 

відповідально ставитися до своєї майбутньої професійної діяльності.  

Отже, у сучасних умовах виявляється необхідність оновлення вищої 

економічної освіти, внесення змін у її організацію й зміст. На підставі аналізу 

різноманітних наукових підходів щодо визначення, класифікації та 

систематизації педагогічних умов у вищій освіті, уточнене поняття «педагогічні 

умови», простежена необхідність їх застосування для підвищення ефективності 

вищої економічної освіти, виділені та обґрунтовані найістотніші з них: 

посилення ролі практичної підготовки засобами віртуальної та реальної 

практик, зокрема, через запропоновану систему практик – навчально-
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комп’ютерна, навчальна практика «Віртуальне підприємство», виробнича, 

переддипломна; удосконалення науково-методичного забезпечення та 

підвищення кваліфікації і науково-дослідної діяльності науково-педагогічних 

працівників; використання інтерактивних методів навчання. Отже, теоретичні 

передбачення щодо посилення практичної підготовки студентів економічних 

спеціальностей підтверджені нами засобами анкетування суб’єктів освітнього 

процесу. 

 

2.4. Використання інтерактивних методів навчання у процесі практичної 

підготовки майбутніх економістів 

Реалізація компетентнісного підходу в системі вищої економічної освіти 

як ключова концептуальна ідея підготовки майбутніх фахівців передбачає 

посилення уваги до процесу формування професійних компетентностей, 

підвищення його ефективності й технологічності. Значна увага до формування 

компетентностей професійної діяльності вимагає істотних змін у дидактичному 

супроводі освітнього процесу вищого навчального закладу, а саме: його 

збагачення методами навчання, які здатні забезпечити необхідну сьогодні 

комплексність результату професійної підготовки майбутніх економістів за 

допомогою інтерактивних методів навчання.  

Інтерактивний метод («inter» – це взаємний, «act» – діяти) – означає 

взаємодію, перебування в режимі бесіди, діалогу з ким-небудь [129, c. 13]. 

Наочно взаємодію суб’єктів освітнього процесу можна представити наступним 

чином: 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Взаємодія викладача зі студентами при використанні 

Викладач 

Студент 

Студент 

Студент 
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інтерактивних методів навчання 

Отже, інтерактивні методи орієнтовані на широку взаємодію студентів не 

тільки з викладачем, але й один з одним, і на домінування активності студентів 

у процесі навчання. Місце викладача на інтерактивних заняттях зводиться до 

спрямування діяльності студентів на досягнення цілей заняття. Викладач також 

розробляє план заняття, інтерактивні вправи й завдання, у ході виконання яких 

студент вивчає матеріал. 

Таким чином, інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності. Вона має цілком конкретні й прогнозовані цілі: 

створення комфортних умов навчання, при яких студент відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність, що робить процес навчання 

продуктивним у формуванні певного рівня професійних компетентностей 

студентів, а також створення бази для роботи з вирішення проблем після 

закінчення навчання. 

Інтерактивне навчання – це, насамперед, діалогове навчання, у ході якого 

здійснюється взаємодія між студентом і викладачем, між самими студентами.  

Завданнями інтерактивних форм навчання є:  

 пробудження в студентів інтересу;  

 ефективне засвоєння навчального матеріалу;  

 самостійний пошук студентами шляхів і варіантів вирішення 

поставленого навчального завдання (вибір одного із 

запропонованих варіантів або знаходження власного варіанта й 

обґрунтування рішення);  

 встановлення впливу між студентами, навчання працювати в 

команді, проявляти терпимість до будь-якої точки зору, поважати 

право кожного на свободу слова, гідність;  

 формування в студентів власної думки й вміння встановлювати 

професійні відносини;  

 формування життєвих і професійних компетентностей; 
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 вихід на рівень усвідомленої компетентності студента [129, c. 52].  

Сучасною дидактикою розроблено чимало інтерактивних методів 

навчання, які мають достатній потенціал для формування в майбутніх 

економістів професійної компетентності. Однак, їх класифікація й досі 

залишається недосконалою. 

Наприклад, О. Сікарчук вважає, що інтерактивні методи потрібно 

розділити на такі групи, де 1) однією з сторін слідування виступає викладач і 2) 

спілкування відбувається між студентами (слухачами)
 
[284, с. 19].  

У класифікації М. Скрипника виділено такі групи інтеракцій, як: 

 інформаційні, що базуються на використанні діалогічної взаємодії 

учасників навчання з метою розширення інформаційного поля; 

 пізнавальні, що призначаються для поповнення, систематизації і 

творчого вдосконалення професійних знань, умінь і навичок; 

 мотиваційні, за допомогою яких студенти визначають особистісне 

ставлення до діяльності учасників інтерактивної взаємодії та самого 

себе; 

 регулятивні, завдяки яким встановлюються та приймаються певні 

правила діалогічної взаємодії учасників освітнього 

процесу [286, с. 43]. 

Проте, аналіз науково-методичної літератури [137, 191, 254, 284], 

спостереження та власний педагогічний досвід свідчать про те, що 

ефективному застосуванню інтерактивних методів на сучасному етапі розвитку 

економічної освіти заважають певні обставини. Насамперед, це відсутність 

спеціальної теоретичної і практичної підготовки педагогічних кадрів до 

застосування інтерактивних методів, нерозробленість прикладних питань щодо 

організації інтерактивного навчання з окремих дисциплін, зокрема «Економіки 

підприємства», брак навчального часу, що безпосередньо виділяється на 

проведення практичних занять. Значна частина викладачів зазначала, що 

фізично не в змозі проводити ділові та рольові ігри, розбирати кейси, адже 

практичних занять і так бракує навіть на формування елементарних 
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аналітичних навичок та розрахункових вмінь студентів. За навчальними 

планами багатьох вищих навчальних закладів на практичну підготовку 

виділяється від 30 до 70 академічних годин. На жаль, і справді, у таких умовах, 

навіть за модулями (а їх у більшості навчальних планах 4-5) важко виділити 6 

годин на проведення ділової гри або розбір кейсу. Тим більше, що навчальні 

розклади здебільшого не передбачають проведення трьох пар підряд, а 

розпорошення заняття на декілька днів не сприяє зануренню студентів у ролі та 

повному охопленню ситуацією.  

Саме тому, на нашу думку, так звані «великі форми» інтерактивних 

занять слід замінювати на спрощені, щоб вони не займали більш ніж  

2 академічні години, проте не втрачали педагогічних та дидактичних 

можливостей щодо формування професійної компетентності.  

У зв'язку з цим представимо короткий огляд інтерактивних методів 

навчання, які сприятимуть формуванню в студентів компетентностей 

майбутньої професійної діяльності. 

Найбільшу групу серед інтерактивних методів становлять методи 

колективної імітації майбутньої професійної діяльності. Виділення їх в окрему 

категорію – «великі форми» інтерактивних методів – зумовлюється  тим, що ці 

методи потребують значних витрат часу як на підготовку, так і на їх 

проведення. До складу даної групи входять ділові та рольові ігри, метод кейсів, 

тренінги, баскет-метод. 

Ігровий метод навчання передбачає визначення мети, спрямованої на 

засвоєння змісту освіти, вибір виду навчально-пізнавальної діяльності і форми 

взаємодії педагога і студентів. Застосування цього методу навчання вимагає: 

-  з'ясування і усвідомлення його цілей, тобто бажаного результату; без 

цього діяльність суб'єктів навчального процесу не може бути цілеспрямованою; 

-  вибору способу діяльності для досягнення мети; 

-  необхідних засобів інтелектуального, практичного або предметного 

характеру, оскільки діяльність завжди пов'язана з ними; 

-  наявності певних знань про об'єкт діяльності. 
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Ігрові методи є ефективними і характеризуються наявністю ігрових 

моделей об'єкта, процесу або діяльності; активізацією мислення й поведінки 

студента; високим ступенем задіяності в навчальному процесі; обов'язковістю 

взаємодії студентів між собою та викладачем; емоційністю і творчим 

характером заняття; самостійністю студентів у прийнятті рішення; їх бажанням 

набути умінь і навичок за відносно короткий термін. 

Ділова гра – в певному розумінні репетиція виробничої або професійної 

діяльності людини. Вона дає можливість програти практично будь-яку 

конкретну ситуацію.  

Ігри формують особистісні якості майбутнього фахівця в процесі 

навчання за такими напрямами: 

 формування професійних якостей; 

 формування готовності до майбутньої фахової діяльності; 

 розвиток творчого мислення; 

 підвищення почуття обов'язку в професійній діяльності [111, с. 25]. 

І. Абрамова звертає увагу на те, що в ділових іграх передбачається 

декілька «ступенів» діяльності, що забезпечує кожному учаснику гри 

інтелектуальний, емоційний і вольовий рівень виявлення своїх сил. Дослідниця 

визначає функції гри: інформаційно-пізнавальну, організаційно-управлінську, 

емоційно-виховну, професійно-адаптаційну – й відповідні їм чотири ступені 

процесу навчання:  

1) інформаційний (пов’язаний із засвоєнням, запам’ятовуванням, 

поновленням та систематизацією сукупності професійних знань, умінь і 

навичок);  

2) проблемний (відбувається переклад теоретичних знань мовою 

практичних дій;  

3) поведінковий (забезпечує прийняття рішень і програм дії в умовах 

конкретної ситуації на основі її глибокого творчого осмислення);  

4) оцінювання (дозволяє обирати й обґрунтувати оптимальний варіант 

рішення поведінкової програми).  
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Такий цілісний процес створює надійну основу для збільшення 

самостійності студентів у вирішенні нових завдань, для формування їх творчої 

активності. Таким чином, творчий розвиток особистості багато в чому залежить 

від методів проведення занять. За допомогою ділових ігор вирішується 

завдання підвищення пізнавальної активності студентів, а після їх закінчення 

студенти продовжують пошук рішень, вивчають і творчо осмислюють питання, 

які розглядалися [3, с. 17-18].  

Різновидом ділової гри є рольова гра. Суттєва відмінність рольової гри 

від ділової – це обов’язковий розподіл за ролями. Рольові ігри розглядаються як 

цілісна модель навчально-виховного процесу. У процесі гри створюються 

умови для розкриття особистості студента, який входить у роль і бере на себе 

певні обов'язки. Роль спонукає його до імпровізації з максимальним 

використанням наданих можливостей та знань. Рольова гра проводиться в три 

етапи: підготовчий, ігровий і заключний.  

У нашому розумінні рольова гра − це один із інтерактивних методів 

навчання, який використовує рольову структуру проведення заняття, метою 

якого є забезпечення всебічного і глибокого аналізу тієї чи іншої проблеми. 

Суть навчально-рольової гри в тому, щоб забезпечити всебічний і 

глибокий аналіз тієї чи іншої проблеми, використовуючи так звані навчальні 

ролі. Ділова гра має на меті, щоб імітуючи реальні ділові (професійні, побутові 

тощо) ситуації, виконуючи «справжні», а не «навчальні» ролі, студенти 

набували умінь та навичок, необхідних для виконання різних видів практичної 

діяльності. 

Рольові ігри поділяють на дві категорії:  

 Спонтанні (імпровізаційні), в яких відсутня розгорнута фабула, 

моделюються прості ситуації, викладач цілком покладається на 

імпровізаційні  здатності студентів. Такі ігри не вимагають тривалої 

попередньої підготовки й можуть моделюватися в ході навчання 

залежно від труднощів, що виявляються у спілкуванні. 

 Сюжетні (сценарні), які проводяться за попередньо розробленим 
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сценарієм, мають розгорнуті інструкції для всіх учасників з описом 

їх предметних і навіть міжособистісних позицій. 

Сучасна зарубіжна дидактика розрізняє рольову гру як таку (role play), 

симуляцію або імітацію (simulation), виставу (drama) та гру-змагання (game). 

Кейс – це практична ситуація, яка містить деякі проблеми. У перекладі з 

англійської мови кейс – випадок, а case-study – це навчальний випадок. Його 

зміст і можливі рішення повинні аналізуватися й обговорюватися спільно: 

студентами й викладачем [85, c. 22].  

Класичне визначення поняття «кейс» є опис ділової ситуації, яка реально 

поставала або стоїть перед відповідальними менеджерами, опис, що включає 

супутні даній ситуації факти, думки, судження, на які звичайно на практиці й 

спирається рішення менеджерів». Ендрю Тоул додає до цього: «...кейс – 

каталізатор, що прискорює процес навчання шляхом привнесення в нього 

практичного досвіду» [356, с. 13].  

Також кейс – це письмово представлений опис певних умов з життя 

організації, групи людей або окремих індивідуумів, формулювання, що 

орієнтує слухачів на проблеми й пошук варіантів їх вирішення [203, с. 82]. 

Розрізняють «польові» (засновані на реальному фактичному матеріалі) й 

«кабінетні» (вигадані) кейси [265, с. 47].  

Специфіка кейс-методу, на думку Ю. Сурміна [283, с. 32], визначається 

такими дидактичними принципами: індивідуальним підходом, максимальним 

наданням свободи учням у процесі навчання, забезпеченням студентів 

достатньою кількістю наочних матеріалів, відсутністю завеликих обсягів 

теоретичного матеріалу, активним співробітництвом викладача й учнів, 

формуванням навичок самоорганізації, особливою увагою до розвитку сильних 

сторін студента.  

При всьому різноманітті видів кейсів, усі вони мають типову структуру. 

Як правило, кейс містить у собі:  

 ситуацію – випадок, проблема, історія з реального життя;  
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 контекст ситуації – хронологічний, історичний, контекст місця, 

особливості дії або учасників ситуації;  

 коментар ситуації, представлений автором;  

 питання або завдання для роботи з кейсом;  

 додатки [85, c. 23].  

Тренінг – особливий метод отримання знань, який відрізняється від своїх 

аналогів тим, що всі його учасники вчаться на власному досвіді справжнього 

моменту. На тренінгу можна навчитися гнучкості, спілкуванню, врахуванню 

позиції іншого, що дуже корисно в житті та творчій роботі [48, с. 69].  

Тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності. 

Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю 

сутністю, є формою передавання інформації та засвоєння знань. Натомість 

тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. На відміну від 

традиційних, тренінгові форми навчання ініціалізують весь потенціал людини: 

рівень та обсяг її видів компетентностей, які мають місце в професійній 

діяльності, самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. 

Приклади тренінгів з дисципліни «Економіка підприємства» наведені у 

Додатку М. 

Форма навчального тренінгу дозволяє організувати особливий 

специфічний освітній простір. Ефективні варіанти, котрі дають бажані 

результати, усвідомлюються шляхом ретроспективної рефлексії та 

алгоритмізуються. Це дозволяє студентам у подальших аналогічних навчальних 

ситуаціях швидко адаптуватись та вирішувати поставлені завдання.  

На наш погляд, у навчанні дисципліни «Економіка підприємства» слід 

користуватися 3 видами тренінгів, які: 

 спрямовані безпосередньо на формування професійних 

компетентностей: вміння аналізувати, розраховувати, прогнозувати та 

планувати різні економічні показники діяльності підприємства; 

 спрямовані на формування в студентів уявлень про економічні 

категорії, розуміння дії економічних законів, усвідомлення сутності діяльності 
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економіста в підвищенні конкурентоспроможності підприємства, необхідності 

спрямування цієї діяльності на постійне підвищення ефективності; 

 спрямовані на формування особистісних компетентностей, 

пов’язаних з ефективністю майбутньої професійної діяльності. 

У результаті аналізу практики викладання дисципліни «Економіка 

підприємства» ми прийшли до висновку, що на семінарських заняттях доцільно 

використовувати міні-кейси (студенти 2-го курсу ще не в повному обсязі готові 

до вирішення економічних ситуацій з багатьма невизначеними та ще не набули 

достатнього обсягу теоретичних знань, щоб враховувати всі можливі аспекти 

реальних ситуацій; обмежений час практичної підготовки не дозволяє 

витрачати 6-10 годин на розгляд одного кейсу), зразки яких подано у 

Додатку Н. 

Найбільш інноваційний метод, це так званий, баскет-метод (розбір 

кореспонденції, ділових паперів) – метод навчання, який припускає виконання 

студентами ролі співробітників, яким потрібно розібрати запити, що 

нагромадилися, листи, службові записки, звіти, факси й т.п. і за кожним 

прийняти рішення. Він заснований на роботі з документами й паперами, що 

належать до повсякденної діяльності якої-небудь установи (фірми, офісу й 

т. д.).  

Найбільш доцільне використання цієї методики для формування в 

студентів уміння працювати із первинними документами та складання 

звітності. Наприклад, при вивченні теми «Фінансово-економічні результати 

суб’єктів господарювання» викладач пропонує студентам ситуацію: «Ви 

головний економіст та повинні перевірити правильність складання балансу 

(калькуляція виробів, нарахування заробітної плати і т.д.) вашим підлеглим. До 

балансу додаються первинні документи, за якими він складався».  

Усі перелічені в даному блоці методи передбачають як індивідуальну, так 

і групову роботу студентів.  

Малі форми інтерактивних методів доцільно застосовувати на кожному 

практичному занятті, адже вони створюючи ігрову реальність, знімають 



 

 

134 

бар’єри на шляху креативності мислення, страх помилки і дозволяють 

вирішувати цілком реальні проблеми, пов’язані з майбутньою професійною 

діяльністю. Ігрова реальність дозволяє апробувати певні способи дій 

неодноразово, відкидаючи хибні й відбираючи конструктивні. Знайдені 

способи дій закріплюються у пам’яті на тривалий час, оскільки знання, 

отримані у діяльності, запам’ятовуються на 90%. Такі форми доцільні й при 

формуванні навичок, і при актуалізації чи перевірці знань. 

Розкриємо особливості найбільш поширених з них на прикладі вивчення 

дисципліни «Економіка підприємства». 

Під час проведення дискусії провадиться не лише формування 

професійних компетентностей, але й таких допоміжних якостей, необхідних 

майбутньому економістові, як: розвиток мислення й комунікативних вмінь; 

формування дискусійної культури, критичного мислення, толерантності та 

сприйняття відмінної точки зору. Тематикою дискусії може стати будь-яка 

проблемна ситуація або ситуація, яка передбачає декілька різних думок. 

І. Балягіна [24] виділяє наступні види дискусій: «круглий стіл», «форум», 

«судове засідання», «техніка акваріуму», «міжгрупове обговорення». 

Відомі в практиці навчання шкіл Магістрів ділового адміністрування та 

прийняття управлінських рішень методики проведення «мозкового штурму», 

засновані на відомому психологічному ефекті колективної активації розумової 

діяльності. Метод мозкового штурму відомий також під багатьма іншими 

назвами, серед них такі: мозкової атаки, метод Осборна, фабрика ідей, ярмарок 

ідей, серія нових ідей, конференція ідей та ін. 

Методика мозкового штурму значно відрізняється від звичайного 

обговорення чи дискусії. Він значно ефективніше стимулює студентів до 

вирішення проблеми. Адже за звичайних прийомів обговорення та розв’язання 

проблем виникненню новаторських ідей перешкоджають контролюючі 

механізми свідомості, які сковують потік цих ідей під тиском звичних, 

стереотипних форм прийняття рішень. Стримуючими в цих випадках є такі 

фактори, як: страх перед невдачею, побоювання видатися смішним, 
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невпевненість у своїх знаннях та вміннях тощо. Тому перед застосуванням 

таких методик слід розкрити студентам їх сутність.  

Саму методику проведення мозкового штурму можна розподілити на такі 

етапи:  

1) Презентація проблеми та чітке формулювання проблемного питання 

(його краще записати на дошці), викладач пропонує всім висловити ідеї, 

коментарі, навести фрази чи слова, пов’язані з цією проблемою. 

Можливе формування декількох робочих груп по 3-5 чоловік. 

2) Далі всі пропозиції викладач записує на дошці чи на великому аркуші 

паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань. 

3) Обговорення щодо найбільш доцільних та раціональних ідей. 

На наш погляд, будь-яке практичне заняття слід розпочинати з так званої 

«розминки взаємодії». Такий початок допоможе студентам максимально 

налаштуватися на заняття, актуалізувати знання, отримані на лекціях та 

підготуватися до взаємодії. 

Інтерактивними методами подібного опитування можуть слугувати ігри-

опитування: «Передай наступному», «Запитай товариша», «Ти – мені, я – тобі», 

«Змагання команд» – усі вони націлені на з’ясування викладачем рівня 

засвоєного лекційного матеріалу, але від звичайного опитування відрізняються 

своєю інтерактивною спрямованістю, студенти самі ставлять питання й 

визначають відповідача, що вимагає більш ретельної підготовки до занять та 

колективної взаємодії. 

Звичайне опитування або письмове тестування студентів можна 

перетворити на захоплююче командне змагання, приклад подано у ДодаткуН. 

До загальних методів інтерактивного проведення практичних занять 

також відносять: «економічні кросворди», «оціни рішення», «захист теми на 

індивідуального переможця», економічний КВК (клуб винахідливих і 

кмітливих), економічний брейн-ринг (економічний «Щасливий випадок», 

«Поле чудес», «Слабкий ланцюг» тощо). 

З появою комп’ютерів, мультимедійної проекційної техніки та мережевих 



 

 

136 

засобів зв’язку методи навчання почали швидко видозмінюватись і 

розвиватись, сформувавши так звану групу комп’ютерно-орієнтованіих форм 

інтерактивних методів навчання. В останні десятиріччя розробниками 

програмних продуктів для навчання майбутніх фахівців усе більше уваги 

приділяється збільшенню рівня інтерактивності навчальних засобів, що впливає 

на якість сприйняття студентами навчального матеріалу та рівень формування 

їх професійної компетентності.  

Сьогодні комп’ютерно-орієнтовані методи інтерактивного навчання у 

вищих навчальних закладах набувають активного розвитку. Найбільшого 

поширення дістали економічні бізнес-симулятори, які належать до ділових ігор 

третього покоління. Вони створені на основі інтелектуальних імітаційних 

середовищ з відкритою архітектурою, що здатна функціонувати в 

колективному та індивідуальному режимах. Комп’ютерні ділові ігри поділяють 

на навчальні (використовуються в освітньому процесі під час підготовки 

фахівців, а також у системі економічної освіти), виробничі (застосовуються для 

вирішення реальних питань поточної діяльності або розвитку конкретного 

підприємства), дослідницькі (проводяться в процесі експериментування в 

управлінні й економіці) [149, с. 15].  

Найвідомішою є програма «Моделювання економіки та менеджменту» 

(МЕМ). В Україні просуванням MESE в освітній сфері займалася НГО Junior 

Achievement Ukraine, якою був підготовлений ліцензійний українізований 

програмний пакет. Ця організація проводила щорічні змагання (Зразок звітів 

MESE наведений у Додатку П), проте на сьогодні фінансування програми в 

Україні припинено [166].  

У подальшому за мотивами МЕМ було створено багато бізнес-

симуляторів: «Конкурентная среда» (сайт: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3315455), «Корпорация» (сайт: 

http://needo.ru/stuff/igry_strategii/ehkonomicheskie/korporacija_igra/67-1-0-617). 

Інформаційні та телекомунікаційні технології відкривають можливості 

для оновлення змісту і методів навчання, дозволяють зробити його більш 
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ефективним. 

У мережі Інтернет є досить багато різноманітних відео-матеріалів з 

основних питань, що вивчаються дисципліною «Економіка підприємства», так, 

лише на сайті: http://www.youtube.com/ можна знайти роліки: «Як підвищити 

рентабельність Вашого бізнесу», «Підвищення продуктивності праці», 

«Планування діяльності підприємства», «Як створити бізнес-план» і т. д. Такі 

відеоматеріали можуть ефективно застосовуватися для організації дискусій, 

круглих столів, конференцій.  

Кейси у формі відео різного характеру: добірки з художніх і 

документальних фільмів, телевізійні сюжети (або їх фрагменти), спеціально 

створені (тематичні) сюжети більш ефективні, адже для студентів вони 

виступають не лише як завдання викладача (більшість кейсів, які 

використовуються викладачами – це навчальні кейси), а як реальна ситуація у 

професійній діяльності. З-поміж основних переваг відео-кейсів вченими 

визначаються: фіксованість ситуації, що дає змогу багаторазового перегляду; 

синхронність в аналізі пропонованої ситуації; можливість використання відео-

кейсів у самостійній та навчально-дослідній роботі студентів. 

Відео-кейси сприяють мобільності, ефективності вирішення студентом 

навчальних ситуацій, спонукають до прийняття власного вирішення 

поставленої проблеми. На сьогодні матеріали для таких кейсів лише 

розробляються, але в мережі Інтернет вже існують добірки, які можна 

використовувати при вивченні дисципліни «Економіка підприємства» 

(Наприклад, такі відео-кейси викладені на сайті http://www.eduvideo.ru/). Відбір 

відеоматеріалів для кейсів, дискусій, дебатів і т. д., як і процес розробки завдань 

до них є досить трудомістким і займає багато часу. Однак, зібравши матеріал 

один раз, ним можна користуватися неодноразово, а ефективність заняття 

підвищується багатократно. 

Отже, інтерактивні методи навчання можна визнати однією з 

найефективніших концепцій навчання, за їх допомогою студенти краще 

опановують не лише визначений обсяг знань, а й набувають можливість 
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«приміряти на себе» ту чи іншу економічну роль, здійснити ту чи іншу 

майбутню професійну функцію, на досвіді набути навичок професійної 

діяльності. Це сприяє ефективнішому формуванню професійних 

компетентностей.  

 

2.5. Модель формування компетентностей професійної діяльності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки  

Модель за «Великим тлумачним словником сучасної української мови», – 

уявний чи умовний (зображення, опис, схема й т. ін.) образ якого-небудь 

об’єкта, процесу або явища, що використовується як його 

«представник» [52, с. 683]. 

У педагогічній літературі модель – це знакова система, за допомогою якої 

можна відтворити дидактичний процес як предмет дослідження, показати в 

цілісності його структуру, функціонування й зберегти цю цілісність на всіх 

етапах дослідження [350, с. 31]. Модель – це форма, оболонка, усередині якої 

розвивається цілісний педагогічний процес, який має свою мету, зміст, 

принципи, методи, функції, технології, інші структурні елементи. 

У попередньому розділі нами вже визначені необхідність та ефективність 

застосування для підвищення практичної спрямованості навчання майбутніх 

економістів педагогічних умов, їх застосування при проведенні практик надасть 

можливість більш ефективно формувати у майбутніх економістів 

компетентності професійної діяльності.  

Аналіз наявних видів практик студентів дозволив нам не лише виділити 

їх недоліки, але й сформулювати шляхи вдосконалення: 

 практична підготовка студентів повинна бути побудована на 

засадах компетентнісного підходу, тобто результати проходження 

практик повинні вимірюватися у термінології компетентностей, а 

отже для кожного виду практик повинні бути визначені 

компетентності, що формуються під час їх проходження; 
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 практична підготовка студентів економічної спеціалізації повинна 

розпочинатися з ІІ курсу; 

 необхідне розширення видів практик студентів, що в поєднанні із 

першою умовою забезпечить послідовність та наступність 

практичної підготовки майбутніх економістів; 

 на початкових курсах необхідне введення навчальних практик, які 

забезпечували б так звану «псевдопрактичну» діяльність з набуттям 

досвіду, необхідного для подальшої професійної діяльності; 

 необхідне вдосконалення змісту та методики вже традиційних 

виробничої та переддипломної практик для того, щоб по закінченні 

вищого навчального закладу студенти не лише були готові 

теоретично, а й змогли виконувати функції економіста на першому 

робочому місті. 

Таким чином, запропонована система практик буде розрахована на 

чотири курси та включати: навчально-комп’ютерну практику (2 к.), навчальну 

практику «Віртуальне підприємство» (3 к.), виробничу (4 к.) та переддипломну 

(5 к.) практики. 

Робота економістів актуальна скрізь, де потрібні розрахунки й 

планування фінансових операцій, аналіз усієї діяльності підприємства, 

контроль над витратами та винайдення шляхів підвищення прибутку. Проте, 

популярність та розповсюдженість професії економіста тим не менше висуває 

високі запити. 

Економіст зобов'язаний володіти грунтовним теоретичним багажем для 

того, щоб засосовувати закони економіки й розвитку суспільства, уміти 

опрацьовувати статистичні дані й давати їм правильну інтерпретацію, уміти 

думати не просто у відповідності до законів логіки, але й володіти талантом 

екстраполяції – поширення рішень з даних на наступний розвиток ситуації, але 

вже з урахуванням дії різних тимчасових і постійних факторів. Щоб долати ці 

завдання, економіст повинен мати прекрасно розвинений математичний апарат.  
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Сучасна економіка має відмінність від учорашньої ще однією значною 

рисою. Інформаційні технології, які ввійшли в наше життя, не змогли не 

відбитися на вимогах до економістів. Спеціалізовані комп'ютерні програми 

суттєво полегшують роботу економіста, однак з іншого боку – вимагають 

підвищеної комп'ютерної грамотності.  

Отже, професійно значимими вміннями й навичками для фахівців у галузі 

економіки є вміння й навички організації роботи з економічною інформацією як 

частиною інформаційного ресурсу суспільства. Вводячи курс практики 

«Навчальна комп'ютерна практика» після 2 курсу, забезпечуємо підвищення як 

математичної компетентності студентів, так і безпосередньо інформаційної, 

готуємо студентів до володіння навичками економічних розрахунків з 

використанням спеціалізованих програмних продуктів. 

Мета практики – отримання студентами досвіду використання 

комп'ютерних й математичних технологій при обробці масивів фінансово-

економічної інформації; створювати на основі математико-логістичного 

апарата імітаційні комп'ютерні моделі економічних систем, процесів та ін. 

Введення навчально-комп'ютерної практики дозволить студентам наочно 

побачити зв'язок математики з економікою (що надзвичайно важливо для 

студентів, особливо на перших курсах), оцінити значні переваги використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій у вирішенні професійних завдань. Із 

програмного забезпечення нами обраний табличний процесор Excel як 

програмний продукт представлення економічної інформації та проведення 

розрахунків. 

Останнім часом більшість науковців-практиків, таких як 

 В. Афанасьєв [15], В. Давидов [82], О. Теплицький [307] та ін. відзначають 

ефективність у навчанні імітаційно-рольового моделювання. Цей метод є 

перспективний для проведення навчальних практик, адже за таких умов 

навчання будується на основі об'єктів-моделей, які зберігають основні 

особливості об'єктів-оригіналів і за допомогою яких можна проводити заняття в 

умовах, найбільш близьких до реальних. 
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Навчальна практика «Віртуальне підприємство» забезпечує отримання 

студентами псевдопрактичного досвіду виконання майбутньої професійної 

діяльності. «Віртуальне підприємство» є копією підприємства, на якому працює 

студент – майбутній економіст, з покладанням на нього всіх функцій та 

обов’язків щодо здійснення економічного керівництва його діяльністю.  

По закінченні третього курсу студенти вже ознайомленні з теоретичними 

основами курсу «Економіка підприємства», мають практичні навички 

економічних розрахунків та діагностики економічного стану підприємства. 

Введення навчальної практики «Віртуальне підприємство» допоможе 

студентам узагальнити теоретичні знання та набути на самостійному досвіді 

комплексних вмінь ведення підприємства при різноманітних зовнішніх 

впливах, зрозуміти вплив прийнятих управлінських рішень на перспективи 

розвитку підприємства, брати на себе відповідальність за прийняття рішень.  

Таким чином, подібний курс практики мотивує студентів-економістів до 

професійної діяльності й дає їм можливість набуття необхідних професійних 

компетентностей та псевдодосвіду роботи за усіма напрямками економічної 

діяльності підприємства, виробляє реальні виробничі функції в умовах 

освітнього процесу. 

Важливою перевагою введення курсу практики «Віртуальне 

підприємство» є те, що при проходженні такої практики студент набуває досвід 

екстраполяції без поширення ризику на реальні суб’єкти господарювання.  

Екстраполяція – процедура переносу раніше зроблених висновків з 

приводу частини об'єктів, явищ і закономірностей за межі відомого на всю 

сукупність об'єктів, явищ або закономірностей. Екстраполяція – це метод 

прогнозування, побудований на основі раніше отриманих і вивчених даних, 

припущення з видом на майбутнє. Даний метод дозволяє працювати з 

«невідомими» на підставі отриманих знань, припускає роботу з «майбутнім», 

виходячи з достовірної інформації про минуле й сьогодення.  

Виробнича практика є інтегруючим елементом освітнього процесу.  



 

 

142 

В основу розробки програм виробничих практик покладені контекстний і 

діяльністний підходи, тобто навчальна діяльність під час такої практики 

трактується як діяльність з передачі досвіду, а сама виробнича практика 

забезпечує процес його планомірного нагромадження й синтезу на системній і 

міждисциплінарній основі. 

Хоча майже всі вищі навчальні заклади організовують виробничу 

практику студентів, її основи детально пророблені як в теоретично-дослідних 

роботах так і в методичних посібниках навчальних закладів, досі актуальна 

проблематика вдосконалення цього процесу. Сьогодні багато науковців: 

Н. Гресь [74], В. Давидов [82], М. Карпицька [135], М. Левочко [174] та ін. 

торкаються цієї проблеми в рамках організації виробничих практик для тих чи 

інших спеціальностей.  

На нашу думку, видаються перспективними пропозиції Н. Гресь [74] 

підвищити ефективність проходження виробничої практики студентів 

спеціальності «Облік і аудит» шляхом удосконалення організації взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу. Розширюючи її підхід до всіх спеціальностей 

напрямку «Економіка підприємства», наведемо пропоновану нею етапність 

організації виробничої практики (табл. 2.4). 

Організації виробничих практик повинна бути приділена надзвичайна 

увага, потрібно прагнути до того, щоб у результатах проходження практики на 

виробництві студентами був зацікавлений не лише навчальний заклад, але й 

підприємства.  

Взаємодія освіти й виробництва – передумова ефективних результатів 

навчальної діяльності студентів – майбутніх фахівців, від рівня сучасної 

підготовки яких залежить подальший розвиток національної економіки. 

Комплексність проходження виробничої практики студентів, на наш 

погляд, можна посилити, якщо у звіт про проходження практики, окрім вже 

традиційних будуть включені тестові практичні завдання за кожним із розділів 

виробничої практики. 
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Таблиця 2.4 

Етапи організації роботи студентів під час виробничої практики за 

спеціальністю «Економіка підприємства» 

Назва етапу 

Дії учасників навчального процесу 

керівник практики від 

навчального закладу 

керівник практики від 

підприємства 
студент-практикант 

1 2 3 4 

1. Етап 

планування 

1. Перевірити наявність 

договорів з базовими 

підприємствами на 

проведення практики 

студентів.  

2. Організувати укладання 

договорів на проведення 

практики студентів. Для цього 

мобілізувати студентів, їх 

батьків, своїх випускників – 

керівників, головних 

бухгалтерів підприємств, 

організацій, установ 

Бути зацікавленим у 

безпосередній участі в 

підготовці майбутніх 

кадрів (при 

необхідності для свого 

підприємства) 

Забезпечити для 

студента (самим 

студентом у випадку 

перспективи 

подальшого 

працевлаштування) 

пошук базового 

підприємства та 

укладання з ним 

договору на 

проведення 

практики  

2. Етап 

мотивації  

1. Ознайомити студентів з 

терміном практики. 2. Назвати 

посади фахівців, роботу яких 

студент буде дублювати 

(виконувати) під час 

практики. 3. Указати мету та 

задачі практики, наголосити, 

що повинен знати й уміти 

практикант по закінченню 

практики. 4. Ознайомити 

студентів з критеріями оцінки 

результатів практики.  

5. Звернути увагу на основні 

вимоги до базового 

підприємства. 6. Пояснити 

важливість самоорганізації, 

самоконтролю, самоаналізу 

Ознайомити 

майбутнього студента-

практиканта з 

економічними 

службами базового 

підприємства; 

робочими місцями та 

посадовими 

інструкціями 

економістів, посади 

яких вони будуть 

дублювати або 

обіймати під час 

виробничої практики; 

продемонструвати роль 

цих фахівців у 

загальній діяльності 

підприємства 

1. Відчувати 

прагнення до 

професійного 

вдосконалення.  

2. Усвідомити 

терміни практики, 

вимоги до базового 

підприємства, 

дидактичні цілі 

практики, зміст та 

рівень професійних 

знань, умінь і 

навичок, якими 

треба володіти по 

завершенню 

практики 

3. Етап 

організації  

1. Вручити студенту 

направлення на практику 2. 

Видати студенту програму 

практики. 3. Скоригувати її 

зміст відповідно до 

особливостей практичної 

діяльності базового 

підприємства 4. Перевірити та 

затвердити календарно-

тематичний план виробничої 

практики 

1. Ознайомитися з 

програмою практики, 

внести пропозиції щодо 

зміни її змісту 2. 

Перевірити та 

затвердити календарно-

тематичний план 

виробничої практики 

1. Отримати 

направлення на 

практику та здати 

його кадровій 

службі базового 

підприємства  

2. Затвердити 

календарно-

тематичний план 

виробничої 

практики у  
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 

   керівників практики 

від ВНЗ та базового 

підприємства.  

3. Погодити 

програму практики з 

керівником 

практики від 

базового 

підприємства 

4. Етап 

проходження 

виробничої 

практики зі 

спеціальності  

1. Відповідно з графіком 

проводити консультації. 2. 

Разом з керівником практики 

від базового підприємства та 

студентом вирішувати 

проблемні питання, що 

виникають під час 

проходження практики 

1. Надати студенту-

практиканту робоче 

місце. 2. Забезпечити 

виконання студентом 

програми в повному 

обсязі.  

3. Здійснювати 

щоденний контроль за 

роботою студента. При 

порушенні студентом 

трудової дисципліни 

терміново сповістити 

керівника від ВНЗ 

1.Сумлінно 

виконувати 

програму практики.  

2. Суворо 

дотримуватися 

правил 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку базового 

підприємства.  

3. Отримувати 

консультації 

керівників практики 

5. Оцінка 

досягнень 

студента-

практиканта  

1. Організувати захист 

студентами результатів 

навчання в умовах діючого 

підприємства. 2. Оцінити 

роботу студента на практиці, 

набуті ним професійні уміння 

й навички, керуючись 

затвердженими кафедрою 

критеріями оцінки.  

3. Прокоментувати студенту 

свої висновки про якість 

проходження ним практики, 

відмітити позитивні та 

негативні її сторони, питання, 

над якими потрібно студенту 

додатково попрацювати. 4. 

Виставити оцінку до заліково-

екзаменаційної відомості та 

залікової книжки студента  

1. По закінченню 

терміну практики 

надати студенту–

практиканту 

характеристику з 

оцінкою його 

професійних 

компетентностей.  

2. Взяти участь в оцінці 

досягнень студента під 

час захисту ним звіту  

1. Підготувати звіт 

про виконання 

програми 

виробничої 

практики.  

2. 

Продемонструвати 

результати практики 

на захисті звіту  

6. Підсумковий 

аналіз 

результатів 

навчання 

студентів в 

умовах 

виробництва  

класти звіт про результати 

виробничої практики  

Подати на кафедру 

пропозиції щодо 

вдосконалення змісту 

та організації 

виробничої практики  

Подати на кафедру 

пропозиції щодо 

вдосконалення 

змісту та організації 

виробничої 

практики  
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Такий підхід дозволяє більш ефективно вивчити не лише окремий 

напрямок діяльності підприємства, але й виробити в студентів досвід роботи з 

усіх напрямків діяльності підприємства, виробити самостійність у пошуку 

необхідної інформації, навички з її аналізу й синтезу. 

Отже, наприкінці проходження виробничої практики, маємо можливість 

комплексної оцінки сформованих практичних компетентностей майбутніх 

економістів та рівень підготовки студентів, достатній для виконання функцій 

економіста на первинному робочому місті. 

Переддипломна практика студентів є одним з найважливіших елементів 

навчального процесу і проводиться з метою узагальнення й удосконалення 

знань, практичних умінь та навичок на базі конкретного суб'єкта 

господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього 

фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного 

проекту (роботи). Вона є логічним завершенням теоретичних і практичних 

курсів, забезпечує інтеграцію придбаних знань і досвіду практичної роботи, 

набутого як мінімум під час проходження виробничої практики. 

Переддипломна практика економістів спрямована на розвиток творчої 

самостійної діяльності по вирішенню актуальних економічних проблем. 

Вбачаємо вдосконалення проходження переддипломної практики в наступних 

суттєвих аспектах: 

 переддипломна практика організовується на тому ж підприємстві, 

де проходила і виробнича, керівник переддипломної практики також за 

можливості повинен бути тим самим – ці умови забезпечать студенту-

практиканту можливість роботи в напрямку вдосконалення економічних 

показників організації, з діяльністю якої він вже ознайомився в процесі 

виробничої практики, ним вивчені напрямки економічної діяльності, він 

дослідив існуючі економічні проблеми, вже зібраний попередній матеріал, який 

допоможе простежити динаміку змін на підприємстві й т. д.; до того ж при 

забезпеченні керівництва переддипломною практикою тим самим фахівцем – 

забезпечується підвищення взаємодії керівника та студента, керівник практики 
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від підприємства вже уявляє для себе рівень підготовки студента за 

попередньою його роботою на підприємстві, студент вже має досвід 

керівництва його діяльністю і не витрачає час на налагодження контактів та 

пристосування до особистості керівника практики. 

 переддипломна практика носить дослідний характер – вона є базою 

для виконання дипломної роботи (проекту) – завершальної стадії навчального 

процесу, на якій оцінюється загальна компетентність майбутнього фахівця, 

саме на цьому етапі студент повинен виявити не лише репродуктивний рівень 

виконання професійних функцій, а й творчий підхід, самостійність, професійну 

майстерність. Для забезпечення цього необхідна більша активність студента в 

обранні і формулюванні тематики індивідуального завдання (майбутньої 

тематики дипломного проекту), винайдення шляхів вирішення проблемних 

аспектів діяльності підприємства.  

До того ж, за рахунок впровадження окресленої системи практик було 

отримуємо синергетичний ефект. Синергетичний ефект - це системна сума, що 

враховує взаємодію окремих елементів, характеризується нелінійною 

динамікою. Математично може бути виражений як 2+2 = 5. Синергетичний 

ефект враховує якісні зміни в цілому і окремих частин, включає ефекти, що 

отримуються не тільки від складання локальних ефектів, але й від зміни 

взаємодій між ними. 

Завдяки проходженню курсу навчально-комп’ютерної практики студенти 

набувають практичних компетентностей розрахунків та інформаційної обробки 

економічної інформації. Навчальна практика «Віртуальне підприємство» є, так 

би мовити, підготовчою ланкою для проходження студентами виробничої 

практики, адже на прикладах своїх власних віртуальних підприємств студенти 

вже ознайомлені з особливостями роботи економіста, мають комплексне 

уявлення про економічну діяльність підприємства, володіють методикою 

економічних розрахунків, фінансово-економічного аналізу діяльності 

підприємства. 
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Висновок за звітом з виробничої практики студентів повинен містити не 

лише узагальнення проведеної студентом роботи, вирішення індивідуального 

завдання, а й недоліки в організації діяльності підприємства та пропозиції щодо 

вдосконалення тих чи інших напрямків для покращення економічних 

результатів. 

Зібрані в процесі виробничої практики матеріали, винайдені проблеми 

підприємства слугують основою для подальшої творчої роботи студентів, для 

обрання напрямку подальшого дослідження та тематики роботи щодо шляхів 

покращення  результативності економічної діяльності підприємства. 

Таким чином, перед завершальним етапом навчальної діяльності, завдяки 

впровадженій системі практик, отримуємо підготовленого фахівця, готового не 

лише виконувати функції економіста, але й здатного до самостійного творчого 

пошуку вдосконалення та підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Первинною ланкою процесу практичної підготовки студентів у вищому 

навчальному закладі є семінарські, практичні та лабораторні заняття. Тому на 

цих заняттях, студенти повинні опанувати не лише загальноекономічні закони 

та набути практичні навички розрахунків, але й усвідомити значення обраної 

професії, завдяки цим заняттям у студентів повинна вироблятися стійка 

необхідність у самовдосконаленні та інтерес до обраної професії. 

Для досягнення поставленої мети запропоновано під час вивчення курсів 

обраних дисциплін у процесі семінарських, практичних і лабораторних занять 

роботу в малих групах, використання методу ділової гри та методу групових 

дискусій. Ці форми роботи за змістом накладають матеріал, що вивчається, на 

реальні економічні ситуації для того, щоб студенти з самого початку розуміли 

їх дію та значення. 

З вилученням із курсу навчання дисципліни «Вступ до спеціальності», 

яка розкривала особливості та функції професії економіста, профорієнтаційна 

робота на початкових курсах стає одним з основних напрямків кураторів 

студентських груп.  
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Ця робота включє етапи адаптації, самоактуалізації та самовизначення 

студентів. І якщо етап адаптації здебільшого залежить від зовнішніх факторів 

впливу, два останніх повинні стати внутрішньою потребою студента. 

На етапі адаптації формується особистісна мотивація, протікає процес 

оформлення професійної орієнтації майбутнього економіста, усвідомлення ним 

функцій майбутньої роботи, виникає потреба до творчої діяльності, розвитку 

особистісних якостей, необхідних для майбутньої професійної діяльності, 

виникає спроможність особистості до самоорганізації. 

На етапі самоактуалізації мотиваційний процес до професійної діяльності 

активізується й приймає більш означені контури. Особистісні компоненти 

професійної компетентності набувають розвитку. Студент намагається не 

просто вчитися, а виробляти в себе такі риси, які знадобляться йому в процесі 

подальшої професійної діяльності. 

На етапі самовизначення студент вже повністю асоціює себе із 

майбутньою спеціальністю та професійною діяльністю, він готовий до творчої 

реалізації, відчуває можливість до самостійної професійної діяльності. 

Узагальнення вищенаведеного потребує зведення всіх досліджених 

факторів у єдину модель та її наукового обґрунтовання.  

Запропонована модель (рис. 2.3) формування професійної компетентності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки – це схема, що включає 

мету, зміст, методологічні підходи, педагогічні умови, інтерактивні методи 

навчання, складові, критерії, рівні та етапи, принципи формування професійної 

компетентності, причинно-наслідкові зв’язки.  

Модель зорієнтована на професійно-практичну діяльність економістів, 

базується на взаємодії науково-педагогічних працівників та студентів під час 

практичної підготовки. Вона спрямована на створення в системі професійного 

навчання умов для посилення практико-орієнтованої складової навчання 

майбутніх економістів. 
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Мета запропонованої моделі – забезпечення формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців-економістів у процесі практичної 

підготовки. 

Змістом розробленої моделі є оволодіння студентами професійними 

компетентностями економіста шляхом здобуття знань, умінь та навичок та 

набуття завдяки запровадженій системі практик необхідного досвіду виконання 

професійних функцій економіста. 

Основна увага в реалізації моделі спрямована на забезпечення 

професійної спрямованості майбутніх економістів на основі компетентнісного 

підходу через удосконалення науково-методичного забезпечення та підвищення 

кваліфікації і науково-дослідної діяльності науково-педагогічних працівників; 

формування професійної компетентності економіста шляхом практико-

орієнтованого навчання, зокрема, використання інтерактивних методів 

навчання. 

Система практик заснована на певних методичних підходах та ряді 

принципів. 

Компетентнісний підхід полягає в спрямуванні навчального процесу на 

набуття студентами професійно-важливих компетентностей, тобто загальних 

здатностей особистості виконувати певний вид професійної діяльності. 

Системний підхід полягає в певному чином організованій послідовній взаємодії 

викладача й студента, спрямованого на засвоєння всіх компонентів змісту 

освіти. 

Практико-орієнтований підхід у професійному навчанні майбутніх 

економістів – це орієнтація навчального процесу на кінцевий продукт навчання. 

З урахуванням компетентнісного підходу, кінцевим результатом є оволодіння 

студентами професійними компетентностями, що й забезпечується поєднанням 

усіх трьох підходів одночасно. 

Принцип систематичності та послідовності – ґрунтується на тому, що 

викладання й засвоєння знань має здійснюватися в логічній послідовності, за 

системою, яка забезпечує збереження наступності змістової й процесуальної 
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сторін навчання, закріплення знань, умінь, навичок, особистісних якостей учня, 

їх послідовний розвиток і вдосконалення. 

Принцип компетентності – створення умов для розвитку необхідних 

структурних елементів професійної компетентності випускника. 

Принцип проблемності передбачає орієнтацію майбутнього фахівця на 

вирішення реальних педагогічних проблем. 

Принцип практичної спрямованості дозволяє вирішити протиріччя між 

теоретичним характером дисциплін, що вивчаються й необхідністю 

практичного застосування знань у професійній діяльності. 

Принцип професійного саморозвитку передбачає орієнтацію випускника 

на створення умов для стабільного задоволення власних духовних та 

професійних потреб у саморозвитку й самореалізації.  

Принцип індивідуалізації – спрямований на врахування індивідуальних 

особливостей і створення умов для розвитку кожного студента, сприяє 

кращому засвоєнню знань завдяки використанню форм, засобів, методів і 

прийомів відповідно до індивідуальних особливостей студента. 

Принцип індивідуалізації забезпечує особливий взаємозв’язок між 

викладачем – керівником практики та студентом у процесі проходження 

студентами системи чотирьох практик: навчально-комп’ютерної, навчальної 

«Віртуальне підприємство», виробничої та переддипломної. 

У моделі акцентована увага на реалізацію педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної 

підготовки, зокрема використанні системного підходу в посиленні ролі 

практичної підготовки засобами віртуальної та реальної практик.  

На основі узагальнень науковців (І. Демура [84], Є. Іванченко [127], 

Н. Кошелевої [164], О. Пометун [253]), виходячи із структури професійної 

компетентності, вдосконалено методику діагностики професійної 

компетентності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах: 

– визначено складові професійної компетентності:  
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 інформаційна компетентність – інтегративне утворення особистості, 

яке віддзеркалює її здатність до роботи з інформацією та включає 

володіння основними інтелектуальними операціями, уміння в 

засвоєнні та застосування інформації в професійній діяльності; 

уміння та навички щодо роботи із сучасними комп’ютерними 

засобами та програмним забезпеченням; вміння застосовувати 

сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до 

роботи з інформацією та розв’язання професійних задач; 

 аналітична компетентність – володіння спеціалізованою 

термінологією, усвідомлення її значення та застосування, здатність 

аналізувати та інтерпретувати фінансову, бухгалтерську та іншу 

економічну інформацію; знання і використання економічного 

законодавства; спроможність аналізувати процес і результат 

економічної діяльності, оцінювати їх ефективність; здатність до 

визначення й усунення втрат та непродуктивних витрат, а також 

виявлення можливостей додаткового випуску продукції; вміння 

застосовувати кількісні і якісні методи аналізу, будувати 

економічні, фінансові й організаційно-управлінські моделі; 

здатність до розрахунку економічних та соціально-економічних 

показників діяльності підприємства; складати кошториси витрат на 

виробництво продукції (робіт, послуг) підприємства, обирати 

калькуляційні одиниці, складати калькуляцію собівартості 

продукції (робіт, послуг); володіння основними методами вартісної 

оцінки активів, управління обіговим капіталом, прийняття рішень 

по фінансуванню; володіння навичками складання фінансової 

звітності й усвідомленням впливу різних методів і способів 

фінансового обліку на фінансові результати діяльності організації; 

здатність аналізувати фінансову звітність і ухвалювати 

обґрунтовані інвестиційні, кредитні та інші фінансові рішення;  
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 прогностична компетентність – здатність до розробки й реалізації 

заходів щодо подальшого вдосконалення процесу виробництва, 

самостійність щодо розроблення та впровадження заходів щодо 

забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності 

виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності 

праці, зменшення витрат на виробництво й реалізацію продукції; 

здатність до упровадження інновацій у діяльність організації; 

володіння техніками фінансового планування й прогнозування; 

вміння формувати дані для складання поточних і перспективних 

планів, погоджених із бюджетним процесом і стратегією організації 

в цілому; здатність планувати операційну (виробничу) діяльність 

організації, розробляти бізнес-плани створення й розвитку нових 

організацій (напрямків діяльності, продуктів); здатність 

моделювати бізнес-процеси й володіння методами реорганізації 

бізнес-процесів. 

– запропоновано етапи формування професійної компетентності: 

адаптація, самоактуалізація, самовизначення студентів; практично-закріплююча 

– творча робота на практичних і семінарських заняттях та проходження 

студентами системи практик; оцінно-коригувальна діагностика сформованості 

компонентів професійної компетентності. 

– на підставі показників сформованості професійної компетентності 

(знання нормативних і методичних матеріалів з економічного профілю, 

положень економічного законодавства та їх належного застосування у 

конкретних ситуаціях; методів організації діяльності підприємства; методів 

фінансового аналізу; планування і прогнозування розвитку підприємства; 

розв’язання економічних завдань у тому числі й за допомогою пакетів 

прикладних комп’ютерних програм тощо) уточнено критерії: мотиваційно-

ціннісний передбачає наявність у майбутніх економістів цілісної системи 

уявлень щодо майбутньої професії, наявність соціальних установок стосовно 

професійної діяльності, а також наявність мети, потреб навчальної діяльності 
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для ефективного виконання у майбутньому функцій економіста; когнітивний 

передбачає наявність у студентів певного рівня теоретичних знань щодо 

сутності, функцій, передумов успішної професійної діяльності, набуття 

конструктивних, евристичних та системних знань, умінь та навичок 

застосовувати професійно-значущі елементи освіти при фаховій самореалізації; 

діяльнісно-практичний – представляє собою систему дій щодо розв’язання 

професійних завдань, які пов’язані з усвідомленням, сприйняттям та 

оцінюванням важливості та престижності майбутньої професійної діяльності; 

– охарактеризовано рівні сформованості професійної компетентності 

(високий, достатній, середній, низький ). 

Таким чином, науковий пошук, заснований на аналітично-

експериментальних матеріалах, дозволив нам визначити модель формування 

професійної компетентності, яка надасть можливість при її реалізації 

сформувати спеціаліста готового для виконання професійних функцій на 

першому робочому місті. 

 

Висновки до розділу 2 

На підставі теоретичного узагальнення впровадження компетентнісного 

підходу для покращення практичної підготовки майбутніх економістів 

висвітлена методологія подальшого дослідження, яка сформувала напрями 

проведення експериментальної роботи.  

У ході аналізу навчальних програм бакалаврів та магістрів за 

спеціальністю «Економіка підприємства» та порівняльної характеристики 

практичної підготовки студентів за навчальними планами досліджуваних 

вищих навчальних закладів, виділені її проблемні аспекти та окреслені напрями 

їх вирішення, які сприяють удосконаленню педагогічних умов 

практикозорієнтованого навчання. 

Під педагогічними умовами формування професійних компетентностей 

майбутніх економістів розуміємо сукупність взаємозалежних елементів 

освітнього середовища, що визначаються й усвідомлюються учасниками 
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педагогічної взаємодії, реалізуються в освітньому процесі вищого навчального 

закладу, спонукаючи викладачів і студентів до активізації власної діяльності з 

метою формування та розвитку професійних компетентностей майбутніх 

фахівців, підвищення ефективності професійної підготовки. У процесі 

дослідження теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови: посилення ролі практичної підготовки, удосконалення 

науково-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації й науково-

дослідної діяльності науково-педагогічних працівників; використання 

інтерактивних методів навчання. Розкрита класифікація інтерактивних методів 

на великі та малі форми, та методи з використанням інформаційно-

комп’ютерних технологій, наведені приклади ефективного їх застосування при 

вивченні дисципліни «Економіка підприємства». 

Запропоновані пропозиції знайшли своє відображення в моделі 

формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі 

практичної підготовки. Модель включає мету, зміст, методологічні підходи, 

принципи, педагогічні умови, інтерактивні методи навчання, складові, критерії, 

рівні та етапи формування професійної компетентності, причинно-наслідкові 

зв’язки. 

Підсумкова складова моделі передбачає наявність конкретних результатів 

реалізації процесу формування майбутнього економіста – перехід на більш 

високий рівень професійної компетентності. 

Запропонована модель формування професійної компетентності 

майбутнього економіста розглядається як ефективний інструментарій 

організації системи підготовки компетентного економіста. Модель є відкритою, 

постійно розвивається та за необхідністю може бути доповнена новими 

компонентами. 

Основні результати другого розділу знайшли своє відображання у 

публікаціях: [363], [364], [369], [372]. 
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РОЗДІЛ 3 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ 

УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

 

3.1. Організація і методика проведення формувального експерименту  

Аналіз наявних видів практик студентів дозволив нам не лише виділити 

їх недоліки, але й визначити шляхи вдосконалення, які полягають у 

впроваджені: 

 практичної підготовки студентів побудованій на засадах 

компетентнісного підходу, тобто результати проходження практик повинні 

вимірюватися у термінології компетентностей, а отже для кожного виду 

практик повинні бути визначені складові професійної компетентності, що 

формуються під час їх проходження; 

 практичної підготовки (навчальної практики) студентів економічної 

спеціальностей з ІІ курсу; 

 розширення видів практик студентів, що забезпечить послідовність 

та наступність практичної підготовки майбутніх економістів; 

 введення навчальних практик, які забезпечували б так звану 

«псевдопрактичну» діяльність з набуттям досвіду, необхідного для подальшої 

професійної діяльності на початкових курсах; 

 вдосконалення змісту та методики вже традиційних виробничої та 

переддипломної практик для того, щоб по закінченні вищого навчального 

закладу студенти не лише володіли теоретичними знаннями, а й змогли 

виконувати функції економіста на першому робочому місті. 

Таким чином, запропонована нами система практик розрахована на 

чотири курси та включає: навчально-комп’ютерну практику (2 к.), навчальну 
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практику «Віртуальне підприємство» (3 к.), виробничу (4 к.) та переддипломну 

(5 к.) практики. 

Навчально-комп’ютерна практика передбачала наступні види занять: 

організаційне, тематичні, заняття з вирішення типових економічних завдань та 

діагностуюче заняття. 

На організаційному занятті повідомлялась мета та завдання проходження 

студентами практики, роз’яснювалась її важливість для майбутньої професійної 

діяльності фахівця економічного профілю. Керівник практики звертав увагу 

студентів на необхідність самостійної підготовки до кожного з подальших 

занять, зазначаючи, що саме такий підхід сприятиме більш ґрунтовному 

закріпленню теоретичних знань, виробленню та закріпленню практичних 

навичок, сприятиме кращій самооцінці студентів. Також характеризувався 

порядок ведення «Щоденника практики» в електронному вигляді за допомогою 

програми Word. У «Щоденнику» послідовно відбивалися результати 

самостійного опрацювання теми, конспектування основного теоретичного 

матеріалу, внесення посилань на переглянуті матеріали та примітки до них, 

виділялись питання, що викликають труднощі, записувались завдання та 

послідовність їх виконання, помічалися пункти, на які необхідно звернути 

увагу. 

Характеристику тематичних завдань керівник розпочинав з аналізу 

самостійної роботи студентів-практикантів, особливу увагу звертаючи на 

труднощі, що виникли при підготовці до заняття. До роз’яснення таких питань 

керівник залучав студентів, які могли пояснити те або інше питання. У своїх 

записах керівник помічав найбільш активних студентів. 

В організаційному плані, необхідно зауважити, що безпосередню допомогу 

в проведенні практики керівнику надав лаборант. У той час, коли керівник 

роз’яснював проблемні аспекти теми, лаборант перевіряв підготовку студентів 

за щоденниками, робив помітки про наявність у кожного із студентів 

структурних складових звіту та обирав 3-4 завдання. Надавав їх керівнику 

практики. 
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Далі обговорювались 1-2 з найбільш цікавих завдань за вибором керівника 

практики. Важливо, щоб завдання вирішував саме студент, завдання якого 

обрано. За цей час лаборант розподіляв підібрані студентами завдання для 

вирішення на занятті між групою в довільному порядку.  

Після визначення можливих питань та нюансів їх виконання, пояснень 

додаткових можливостей Excel за темою, студенти розпочинали вирішення 

завдань. Керівник разом з лаборантом у разі необхідності допомагали та 

консультували студентів. 

Надалі керівник практики разом із студентами узагальнював головні 

положення теми, видавав завдання на наступне заняття. 

На заняттях з вирішення типових економічних завдань керівником 

практики разом із студентами узагальнювалися головні положення пройденого 

матеріалу, особливості застосування можливостей Excel в економічній 

діяльності. Студентам видавались типові завдання. Керівник разом з 

лаборантом у разі необхідності допомагали та консультували студентів. 

Стимулювалась активність студентів у вирішенні складних завдань, які 

потребують додаткової допомоги та роз’яснень. По закінченні аналізувалися 

результати роботи. 

Діагностуюче заняття є контрольним засобом як для студентів, так і для 

керівника практики. Протягом практики керівник формував у студентів 

визначені практикою складові професійної компетентності, самостійність у 

навчальній діяльності та активність у пошуку матеріалів та додаткової 

інформації з тематики курсу. 

Якщо середній рівень студентів за результатами діагностування був би в 

межах 1-2 рівня, подібний показник означав би не лише незадовільні 

результати проходження практики студентами, але й низький професійний 

рівень керівника практики.  

На діагностувальному занятті студентам пояснювалась специфіка 

діагностування. Керівник чітко доводив до студентів, що кожному з них 

необхідно вирішити 4 завдання, на вибір студентів були подані завдання 
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чотирьох рівнів складності, студент мав  правильно вирішити завдання 

найбільш високого для себе рівня складності. Також керівник звертав увагу 

студентів на наявність правильних рішень (отже, студенти мали усвідомити, що 

перевірці підлягає не стільки результат, скільки процес вирішення завдань) та 

підкреслював, що студенти самостійно повинні порівняти отриманий ними 

результат з наявним, і якщо результати не співпадали із зразком, приступити до 

виконання завдання більш нижчого рівня. 

Навчальна практика «Віртуальне підприємство» є імітацією дійсності. 

Тому дуже важливо було залучити студентів до цього процесу з метою 

активізації їх навчальної діяльності. Для цього використовували комплекс 

інтерактивних методів навчання: групові обговорення, які проводилися у 

вигляді мозкового штурму, диспуту, круглих столів і т.п.; практичні ситуації, 

ділові ігри, тестування та ін. Усі ці засоби націлені на мотивування студентів до 

навчальної діяльності. 

При презентації та обговоренні своїх ідей студенти використовували метод 

диспуту.  

При організації роботи студентів на навчальній практиці поєднувалися 

навчальна і самостійна робота із груповою. По завершенню кожної теми будо 

передбачено індивідуальне завдання. 

На початку кожної теми подані питання з актуалізації знань. Ці питання 

обговорювались не як окремий етап проведення практики, а послідовно при 

вивченні нового підрозділу теми. Такий підхід готував студентів до розгляду 

наступних питань та надавав більші можливості при зміні навчальної діяльності 

студентів.  

Керівник практики активізував роботу студентів шляхом створення 

проблемних ситуацій з кожного індивідуального завдання. Наприклад, при 

розрахунку студентами всіх фінансових показників, таких як витрати та 

прибуток, викладач пропонував ситуацію, при якій у фірми з’являється 

конкурент, який просуває на ринок аналогічний товар (за нижчою ціною, або 

більш якісний чи різноманітний і т. д.). Студенти повинні  були відреагувати на 
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зміну середовища та визначити ті дії, які забезпечать конкурентне становище їх 

фірми. 

Важливо, що у формуванні подібних проблемних ситуацій брали участь і 

самі студенти. Даний ефект був найякіснішим, тому що на першому ж занятті 

декілька студентів обирали однакові сфери розвитку свого бізнесу. За таких 

умов створилось «реальне» конкурентне середовище. 

Навчальна практика передбачала «отримання досвіду» ведення 

підприємницької діяльності – формувався завдяки комплексу застосуванню 

інтерактивних методів навчання, які дозволили студентам попрактикуватися у 

різноманітних ситуаціях. 

Типові завдання формували у студентів навички розрахунків економічних 

показників, актуалізували їх знання та сприяли отриманню досвіду на 

конкретних ситуаціях. 

У ділових іграх студенти розкривали свій потенціал майбутнього 

економіста, менеджера, управлінця. Вирішуючи проблемні ситуації, студенти 

набували досвіду адекватної / креативної поведінки в тій чи іншій економічній 

ситуації, у них формувалися особистісні якості підприємця. У подібних 

ситуаціях керівник практики заохочував нестандартні підходи, стимулював 

студентів до винайдення декількох варіантів вирішення ситуації з 

обґрунтуванням їх майбутніх наслідків. 

Нетрадиційно в запропонованій програмі практики вирішувалися питання 

формування в студентів аналітичної і прогностичної складових професійної 

компетентності. Студенти самі моделювали економічні умови діяльності 

власної фірми, визначаючи основні економічні показники, формували ринкове 

середовище та дії фірми в ньому. Керівник практики, уважно слідкував за діями 

студентів та, оцінюючи їх адекватність, іноді корегував їх, наприклад, 

встановлюючи умови: «На ринку з’явився новий конкурент, який випускає 

аналогічну вашій продукцію, але ціна нижча. Ваша подальша стратегія» і т. п. 
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По закінченні навчальної практики, за результатами індивідуальних 

завдань, у студентів була сформована, так би мовити, чернетка бізнес-плану 

започаткування власної справи. 

За умов сучасного спаду економіки та зниження рівня працевлаштування 

за фахом молодих спеціалістів, результати проходження навчальної практики 

можуть стати «доріжкою» для започаткування реального бізнесу, адже бізнес-

ідея вже є розробленою, проаналізованою та визнаною (за певних умов) 

конкурентоспроможною. 

Головною особливістю методики запропонованої виробничої практики є її 

перший етап – тренінгові заняття. 

На початку цього етапу керівник актуалізував уявлення студентів про 

обрану ними професію, сприяючи виробленню почуття професійної гідності та 

спрямуванню якнайкраще відповідати іміджу сучасного економіста. Подібній 

активізації сприяло наголошення керівника на тому, що сучасний економіст 

повинен володіти не лише професійними якостями, але й професійним 

етикетом, звернення до ретроспективи професії економістів, приклади сучасних 

відомих представників професії. Доцільним було те, що студенти самі брали 

участь в обговоренні, викладач, наприклад, пропонував провести порівняння 

іміджу, зовнішнього вигляду, професійно значимих особистих якостей 

представників різних професій. 

Стимулюванню студентів до активної участі у вирішенні практичних 

ситуацій сприяло застосування командних змагань.  

Перед вирішенням практичної ситуації: «Складіть словесно опис того 

одягу, в якому ви прийдете на практику», керівник звертав увагу студентів на 

те, що виробнича практика для них буде першим робочим місцем, де вони 

зможуть продемонструвати свої знання та вміння як економісти. Проте, це ще й 

місце, де їх повинен сприйняти новий колектив. Тут доречно згадувалась 

народна мудрість, що зустрічають за одягом. І саме це перше враження у 

більшості членів колективу залишиться протягом усього часу роботи в 

колективі. 
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Перехід до наступних тематик занять керівник зумовлював логікою 

послідовного сприйняття нового працівника колективом. 

Запропоновані в тренінговій частині практики проблемні ситуації  були 

додібрані таким чином, щоб передбачити помилки в спілкуванні, яких можуть 

припуститися студенти. Керівник практики наголошував на тому, що 

потрапити в подібні ситуації дуже легко, і головне – правильно з них вийти. 

Ефективному проходженню виробничої практики передувала її ретельна 

підготовка й ознайомлення студентів із програмою та завданнями, необхідною 

звітністю по закінченню практики. На організаційні заходи програмою 

практики було відведено одинь день, протягом якого керівник від вищого 

навчального закладу: 

 забезпечував готовність документації щодо спрямування студентів 

на бази практик (договори з підприємствами, накази); 

 ознайомив студентів із програмою проходження практики, 

орієнтовним планом, сформулював її завдання вимогами щодо 

звітності; 

 забезпечив студентів методичними матеріалами для проходження 

практики (методичні рекомендації, щоденник). 

Керівник від підприємства: 

 забезпечив наявність документації щодо прийняття студента-

практиканта; 

 провів екскурсію по підприємству, ознайомив студента-практиканта 

з колективом; 

 провів інструктажі з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

охорони; 

 забезпечив студента робочим місцем; 

 надав інформаційні ресурси для початку роботи студента над планом 

практики. 
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Після дослідження всіх аспектів діяльності підприємства студентові 

надавалося два дні на систематизацію зібраної документації та оформлення 

звіту з практики. 

Захист звіту з практики відбувався перед комісією, за результатами всієї 

роботи виставлялась оцінка за проходження виробничої практики, критерії якої 

наведені в програмі практики. 

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки 

компетентного фахівця. Отже, практикант мав професійно виконувати функції 

фахівців підприємства економічного профілю. Керівник від підприємства в 

процесі проведення практики контролював вміння студента пізнавати суть 

господарських процесів, обґрунтовувати структуру й напрямки діяльності 

підприємства, розробляти та реалізовувати плани його розвитку, оцінювати 

рівень результатів роботи підприємства, виявляти допущені помилки і 

прорахунки, визначати їх причини й наслідки, раціонально поєднувати 

теоретичні положення з аналізом цифрового матеріалу, виявляти резерви 

виробництва і на цій основі обґрунтовувати заходи щодо підвищення 

ефективності діяльності господарюючих суб’єктів, творчо підходити до 

підготовки та прийняття управлінських рішень, розв’язувати на практиці 

широке коло економічних питань при зміні ситуації в ринковому середовищі 

тощо. 

Виконання індивідуального завдання передбачало розроблення 

ефективних заходів поліпшення роботи підприємства, потребувало ґрунтовного 

аналізу його попередньої діяльності, знання специфіки прийняття тих чи інших 

стратегічних рішень, вміння прогнозувати майбутню діяльність підприємства, 

прораховувати наслідки прийнятих рішень, використання творчого підходу, 

акумулювання раціональних ідей тощо. 

Студенти-практиканти, зазнаючи вплив та контроль керівників практики, 

часто не в змозі порадитися з ними з приводу тих чи інших своїх міркувань 

щодо поліпшення діяльності підприємства, адже не всі пропозиції виявляються 

правильними та можливими до запровадження. До того ж керівник практики 



 164 

від підприємства може не володіти повною інформацією щодо вузької 

спеціалізації індивідуальних завдань студентів-практикантів. Саме тому до 

суб’єктів проведення практики нами був введений тьютер.  

Таким чином відбувалося розмежування інформаційно-консультативної та 

контролюючої функцій, з одночасним їх посиленням: практикант мав змогу 

отримати детальніші та кваліфікованіші консультації, додаткові інформаційні 

ресурси, більш вільно пропонувати свої ідеї щодо поліпшення діяльності 

підприємства, обговорювати з тьютером різноманітні пропозиції, звільняючись 

від впливу керівника практики та відбитті у відгуку до практики 

нераціональних пропозицій, а керівник мав можливість більше часу приділити 

саме контролюючій функції, тим самим стимулюючи практиканта до більш 

плідної праці та високого рівня виконання завдань. Підкреслюємо, що тьютер 

виконував лише інформаційно-консультативну функцію. Студент шляхом 

аналізу теперішнього та минулого стану підприємства сам пропонував шляхи 

поліпшення його діяльності за обраним напрямком. Неприпустимо, щоб тьютер 

радив практикантові конкретні напрямки, він може лише спрямувати студента 

на більш раціональний та ефективний шлях. Індивідуальне завдання – це 

самостійна робота студента на базі реальних даних та з урахуванням потреб 

підприємства.  

Складові  професійної компетентності, які повинні бути сформовані під 

час проходження студентами кожного виду практик систематизовані в 

Додатку Р. 

Діагностування сформованості складових професійної компетентності за 

кожним видом практик виконувалося за визначеними показниками та рівнями 

їх сформованості. 

Як уже зазначалося в роботі, виділено чотири рівні сформованості 

професійної компетентності майбутніх економістів: високий (4), достатній (3), 

середній (2) та низький (1). 
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Відповідно до змісту професійної компетентності економістів, нами 

виділено компоненти: 1) мотиваційно-цінносний; 2) когнітивний; 3) 

діяльністно-практичний. 

Мотиваційно-цінносний компонент передбачав наявність у майбутніх 

економістів таких показників, як цілісність системи уявлень щодо майбутньої 

професії, наявність соціальних установок стосовно професійної діяльності, а 

також наявність мети, потреб навчальної діяльності для ефективного виконання 

функцій економіста в майбутньому. Для сформованості мотиваційно-ціннісного 

компоненту необхідне усвідомлення мети підготовки у вищому навчальному 

закладі, а також сформованість позитивного ставлення студентів до навчально-

пізнавальної та майбутньої професійної діяльності; наявність стійкої мотивації 

в навчанні та при виконанні зразків професійних завдань. Даний компонент 

характеризується сформованістю навчальних та пізнавальних мотивів, 

бажанням досягати професійного зростання, що актуалізує професійний 

саморозвиток майбутнього фахівця.  

В експериментальній роботі цей компонент брався до уваги та 

враховувася під час проходження студентами практики. Результати аналізу 

показали, що в структурі цього компоненту переважають матеріальні, творчі й 

престижні мотиви, оцінка майбутньоми економістами статусу та своєї ролі для 

впровадження ефективних засобів в економічну діяльність підприємств. 

Когнітивний компонент передбачав наявність у студентів таких 

показників, як певний рівень теоретичних знань щодо сутності, функцій, 

передумов успішної професійної діяльності економістів, набуття 

конструктивних, евристичних та системних знань, умінь та навичок 

застосовувати професійно-значущі елементи освіти при фаховій самореалізації. 

Для когнітивного компонента характерні сукупність теоретичних знань у галузі 

професійної діяльності незалежно від досвіду роботи, способи їх використання 

в професійній діяльності. Це, передусім, якості, що характеризують рівень 

розвиненості особистості, інтелектуальні здібності, рівень освіченості, 
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професійна інтелігентність та ін. з огляду на їх майбутнє професійне 

використання. 

Оцінка когнетивного компоненту провадилася разом із діяльнісно-

практичним, адже без грунтовних теоретичних знань, глибокого володіння 

теоретично-науковою базою неможливо виконувати практичні завдання. 

Діяльнісно-практичний компонент являє собою систему дій щодо 

розв’язання професійних завдань, які пов’язані з усвідомленням, сприйняттям 

та оцінюванням важливості та престижності майбутньої професійної діяльності. 

Цей компонент пов'язаний із поєднанням практичних навичок і знань, набутих 

у процесі навчання та при виконанні певних обов’язків, із досвідом (як 

перейнятим від викладачів, керівників практик й співробітників, так і власним). 

Даний компонент передбачає готовність практичного застосування набутих 

знань, вмінь та навичок у майбутній професійній діяльності, а отже уміння. 

Щоб визначити рівень сформованості професійної компетентності 

майбутніх економістів, потрібно впровадити певні критерії, які повинні 

відповідати наступним вимогам: об’єктивність відображення даних, 

характерність предмету, що досліджується; об’єкта дослідження, тобто ці дані 

повинні бути постійними та стійкими; узгодженість з навчально-виховним 

процесом та зручність під час використання. 

У педагогічному словнику термін «критерій» визначається як «мірило» 

для визначення оцінки предмета або явища; ознака, взята за основу 

класифікації, орієнтир, індикатор, на основі якого відбувається оцінка або 

класифікація чого-небудь, визначається значущість або незначущість у стані 

об’єкта [147, с. 174]. 

Отже, за визначеними компонентами були сформульовані критерії та 

показники сформованості професійної компетентності майбутніх економістів. 

Критерієм для визначення сформованості мотиваційно-ціннісного 

компоненту є мотиваційно-ціннісне відношення до професії, показниками якого 

є: ставленням до майбутньої професійної діяльності, сформованість навчальних 

та пізнавальних мотивів, прагнення до самостійного здобуття фахових знань, 
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вміння організувати власний пізнавальний процес, здатність визначити 

стратегію навчальної діяльності (постановка цілей та завдань, вибір методів та 

засобів навчання, контроль за навчанням); прагнення до реалізації власних 

здібностей, можливостей, особистих якостей; ступінь активності і 

самостійності розумової діяльності, що дає змогу реалізувати індивідуальну 

програму саморозвитку і самоосвіти.  

Показниками сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту є міра 

усвідомлення значення професійної підготовки й свідоме ставлення до 

майбутньої професії, стійкий інтерес до навчання та майбутньої професійної 

діяльності; навчальна ініціативність, бажання оволодіти знаннями, уміннями та 

навичками фахової праці, усвідомлення особистісного сенсу та значущості 

професійного самовдосконалення, а відтак – інтенсивність участі в навчально-

пізнавальній діяльності, постійне самовдосконалення щодо обраної майбутньої 

спеціальності. 

Найбільша увага до формування мотиваційно-ціннісного компоненту 

була приділена на навчальних практиках – навчально-комп’ютерній (завдяки 

самостійній роботі над тематикою занять, самостійному складанню завдань за 

темою і т. п.) та «Віртуальне підприємство» (на якій студенти самостійно 

прогнозують розвиток свого підприємства та проводять розрахунки його 

економічної діяльності в тих чи інших умовах). 

Критеріями для визначення сформованості когнітивного компоненту 

були такі показники, як рівень оволодіння, засвоєння й оперування студентами 

фаховою термінологією, знання сутності, змісту майбутньої професійної 

діяльності, а також форм і видів економічних технологій, труднощів при роботі 

з ними. До показників цього компоненту ми також відносили: рівень засвоєння 

економічних понять і прояву знань, здатність до творчої діяльності щодо 

реалізації засвоєних знань і вмінь (отримання нових знань на базі минулих) та 

здатності оцінювати свою діяльність (під час навчання, самонавчання, під час 

виконання професійних обов’язків на виробничій та переддипломній 

практиках), володіння професійно-значущими технологіями, методами та 
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формами майбутньої професійної діяльності, знання й розуміння основних 

професійних понять і норм, необхідних для даного виду діяльності. 

Критерієм для визначення сформованості діяльнісно-практичного 

компоненту була наявність у студента інтегрованої сукупності умінь, знань та 

навичок для ефективної роботи з економічною інформацією з метою 

використання результатів цієї роботи для вирішення професійних завдань, 

вміння розуміти та аналізувати отриману інформацію, успішно 

використовувати набуті знання у розрахункових та прогностичних операціях. 

Тобто наявність таких показників, як вміння критично осмислити, 

систематизувати, якісно оцінити та використовувати опрацьований матеріал 

для вирішення поставленого завдання. До того ж показниками сформованості 

цього компонента є: здатність до професійної самореалізації, уміння ставити 

мету й завдання професійного самовдосконалення, планувати кроки щодо їх 

досягнення, якісне виконання завдань навчальних та реальних практик та 

досягнення цілей самовдосконалення, сформованість професійних вмінь, що 

свідчить про готовність до професійної діяльності. 

Отже, високий рівень сформованості професійної компетентності за 

програмою відповідної практики характеризувався наявністю всіх ознак, 

властивих показникам трьох компонентів. Високий рівень характеризувався 

наявністю у майбутнього економіста сформованого усвідомлення мотивів 

ефективно користуватися інформацією в професійному середовищі; 

усвідомленням потреби підвищення професійного рівня, високим рівнем знань 

теорії, навичками та вміннями використання їх на практиці, досвідом 

вирішення поставлених завдань. Усі завдання виконувались цими студентами 

на високому рівні, з використанням творчого підходу. Студенти осмислювали 

навчальну інформацію, самостійно ставили та вирішували проблеми, виробляли 

власну аргументовану позицію, аналізували і систематизували наукові знання 

та узгоджували їх із новою інформацією, виконували професійні завдання, 

прогнозували та передбачали економічні явища та результати своєї діяльності, 
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були здатні до самоаналізу, самостійності, ініціативності та активності в 

навчально-пізнавальній діяльності. 

Достатній рівень відображав наявність більшості ознак кожного 

критерію. Студенти, які відповідали цьому рівню сформованості професійної 

компетентності за кожним з видів практик, добре розуміли значущість їх 

формування, прагнули до вдосконалення професійних знань та вмінь. Вони 

були здатні самостійно сформулювати основні принципи, труднощі, пов’язані із 

економічними явищами, але не завжди обгрунтовано застосовували свої знання 

на практиці. Студенти були достатньо інформовані про прийоми мислиннєвої 

діяльності, розуміли їх зміст, проте не завжди правильно визначали необхідну 

дію із запропонованим завданням. Поряд із правильними у них зустрічались 

неточні, неповні відповіді. Проте вони були здатні самостійно (або за 

визначеним алгоритмом) розв’язувати типові професійні завдання, прагнули до 

застосування отриманих знань та вмінь у проблемних ситуаціях. Студенти 

усвідомлювали важливість формування професійної компетентності, прагнули 

до її вдосконалення, були здатні до самоаналізу та самооцінки. 

Середній рівень характеризувався наявністю приблизно половини ознак 

кожного критерію. Студенти з таким рівнем мали недостатньо сформовані 

мотиви професійної та навчально-пізнавальної діяльності. Вони володіли 

знаннями про основні види та типи економічних явищ на рівні розпізнавання, 

коли необхідна відповідь передбачала вибір із декількох альтернатив. Студенти 

цього рівня були ознайомлені лише з деякими прийомами мислиннєвими 

діяльності, тому не завжди правильно обирали необхідну для виконання 

завдання дію або втрачали раціональну послідовність виконання операції. 

Разом з тим вони були здатні виконувати типові професійні завдання за 

заданим алгоритмом або зразком (інструкцією), приймати рішення на основі 

аналізу поточної фахової інформації за допомогою викладача. Тут властивий 

середній ступінь самостійності й активності.  

Низький рівень відображав наявність менше половини ознак від 

загального числа, що розкриває критерій, або їх відсутність. У студентів 
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спостерігалась нерозвинена мотиваційна сфера, вони володіли знаннями на 

рівні уявлень, не розуміли змісту більшості мислиннєвих прийомів, невірно 

вказували або зовсім не вказували послідовності виконання операції, не могли 

зіставити завдання з відповідною мислиннєвою діяльністю. Переважна 

кількість завдань ними не виконанувалась або виконувалась неправильно. 

Студенти, які не приступили до виконання завдань, знаходились на нульовому 

рівні. Для цього рівня також властива відсутність самостійності в діяльності, 

переносу умінь у нові умови.  

Пропонований нами підхід до діагностування рівня підготовки студентів 

виявив дієвість визначення сформованості компонентів професійної 

компетентності за кожним видом практик.  

 

3.2. Результати формувального експерименту  

Основною метою проведення експериментальної роботи було 

підтвердження дієвості розробленої системи практик, які доповнюють одна 

одну та дозволяють студентам отримати необхідні професійні компетентності.  

Зважаючи на обмежений термін експериментального дослідження (2012-

2013 н.р. та 2013-2014 н.р.), ми не мали можливості в повному обсязі оцінити 

системність та послідовність запропонованої методики, проте наша тактика 

ґрунтувалася на ступеневому поєднанні двох практик: навчально-комп’ютерної 

й навчальної «Віртуальне підприємство» та виробничої й переддипломної. 

Подібна тактика дала загальне уявлення про системність запропонованих 

методик, наступність практик та їх ефективність у напрямі набуття студентами 

необхідних компетентностей для здійснення майбутньої професійної 

діяльності. 

У 2012-2013 н.р. було розпочато констатувальний етап експериментальної 

роботи, у ході якого проведений відбір студентів ІІ та IV курсів у контрольну та 

експериментальну групи. У дослідженні взяли участь студенти чотирьох вищих 

навчальних закладів: Ізмаїльського інституту водного транспорту, 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Одеського 
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політехнічного університету та Національного університету біоресурсів та 

природокористування. Основне завдання констатувального етапу полягало у 

встановленні вихідних даних для подальшого дослідження, тобто у формуванні 

контрольних та експериментальних груп з їх ранжуванням (досягненням 

порівняно однакових початкових характеристик обох груп). 

Результати дослідження заносились у спеціально розроблені протоколи, 

які формували базу даних педагогічного експерименту. 

Констатувальним експериментом було охоплено 461 студент (229 –  

ІІ курсу та 232 – IV курсу). 

При відборі в експериментальну і контрольну групи студентів ІІ курсу 

застосовувалася діагностична методика на визначення рівня сформованості 

складових професійної компетентності, спрямована на виконання економічних 

розрахунків у табличному процесорі МS Excel (Додаток С). 

За результатами тестування отримані наступні дані (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Результати діагностування рівня сформованості складових професійниої 

компетентності студентів ІІ курсу з метою формування контрольної та 

експериментальної груп (діагностична методика 1) 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, чол. Відсоток студентів, % 

4 високий 6 2,54 

3 достатній 56 24,26 

2 середній 105 45,96 

1 низький 62 27,23 

Всього 229 100 

 

Рівень сформованості складових професійної компетентності за 

програмою навчально-комп’ютерної підготовки студентів ІІ курсу на 

констатувальному етапі експерименту відображено на рис. 3.1. 
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Аналіз отриманих результатів дав можливість зробити висновок про 

середній і низький рівень сформованості інформаційної компетентності 

майбутніх економістів, зокрема у використанні програми МS Excel для 

проведення економічних розрахунків. Достатній та високий рівень володіння 

цією програмою показала лише чверть студентів, що підтверджує необхідність 

запровадження навчально-комп’ютерної практики для глибшого оволодіння 

студентами відповідними професійними компетентностями. 

 

Рис. 3.1 Рівень сформованості складових професійної компетентності 

студентів ІІ курсу (за діагностичною методикою 1) 

 

Для проведення формувального етапу експерименту за результатами 

діагностування студентів ІІ курсу були видібрані 103 чол., які рівномірно 

розподілені в експериментальну та контрольну групи (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Розподіл студентів ІІ курсу в контрольну та експериментальну групи  

(за результатами діагностичної методики 1) 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, чол. Відсоток студентів, % 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

4 високий 2 1 3,85 2,54 

3 достатній 12 13 23,08 24,58 
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Продовження табл. 3.2 

2 середній 24 23 46,15 45,76 

1 низький 14 14 26,92 27,12 

Всього 52 51 100 100 

 

Рівномірність ранжування студентів унаочнено за допомогою діаграми 

(рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Рівномірність розподілу студентів ІІ курсу в експериментальну та 

контрольну групи за результатами діагностичної методики 1 

 

За подібною ж методикою був проведений розподіл студентів IV курсу. 

Діагностика представляла собою оцінку якості розв’язання задач економічного 

аналізу діяльності підприємства (Додаток Т). 

За результатами діагностування отримані дані, які представлені у табл. 3.3. 

Для формувального етапу експериментальної роботи за результатами 

діагностування було відібрано 154 студенти з майже однаковим рівнем 

досліджуваних складових професійної компетентності, які рівномірно були 

розподілені в експериментальну та контрольну групи (табл. 3.4) 
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Таблиця 3.3 

Результати діагностування рівня сформованості складових професійної 

компетентності студентів ІV курсу за діагностичною методикою 2 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів,  

чол. 

Відсоток студентів, 

 % 

4 високий 4 1,7 

3 достатній 42 18,1 

2 середній 106 45,7 

1 низький 80 34,5 

Всього 232 100 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл студентів ІV курсу в контрольну та експериментальну групи  

(за результатами діагностичної методики 3) 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, чол. Відсоток студентів, % 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

4 високий 1 1 1,30 1,30 

3 достатній 12 12 15,58 15,58 

2 середній 35 35 45,45 45,45 

1 низький 29 29 37,66 37,66 

Всього 77 77 100 100 

 

Так само унаочнимо проведений розподіл студентів (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Рівномірність розподілу студентів IV курсу в експериментальну та 

контрольну групи за результатами діагностичної методики 2. 

 

Отже, за результатами попереднього етапу формувального експерименту, у 

контрольні групи ввійшло 129 чоловік (ІІ курс – 52 чоловіки, IV курс – 77 

чоловік), в експериментальні – 128 (ІІ курс – 51 чоловік, IV курс – 77 чоловік). 

Наступний етап дослідження передбачав формування у студентів 

експериментальних груп складових професійної компетентності шляхом 

впровадження педагогічних умов, відображених у моделі формування 

професійної компетентності майбутніх економістів в процесі практичної 

підготовки (посилення ролі практичної підготовки засобами віртуальної та 

реальної практик, зокрема через їх систему – навчально-комп’ютерну, 

навчальну «Віртуальне підприємство», виробничу, переддипломну; 

удосконалення науково-методичного забезпечення; використання 

інтерактивних методів навчання). У ході формувального етапу дослідної роботи 

студенти експериментальної групи проходили відповідні практики за 

розробленими нами методиками (робочі програми, методичні рекомендації, 

засоби діагностування рівня сформованості складових професійної 

компетентності). Студенти контрольної групи навчалися за відповідними 
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навчальними планами вищих навчальних закладів та проходили практики, 

передбачені ними. 

Як вже зазначалося, експериментальна робота провадилася протягом двох 

років. Отже, студенти першої експериментальної групи, які після ІІ курсу 

проходили навчально-комп’ютерну практику, після ІІІ курсу – навчальну 

практику «Віртуальне підприємство». Студенти другої експериментальної 

групи – на IV курсі – виробничу практику, на V курсі – переддипломну у 

відповідності до розроблених нами методичних рекомендацій та програм цих 

практик. Студенти другої контрольної групи проходили виробничу та 

переддипломну практики згідно з програмами вищих навчальних закладів, в 

яких навчаються. 

Після проходження перших практик (відповідно – навчально-комп’ютерної 

та виробничої) студенти і експериментальної і контрольної груп знов 

проходили діагностику.  

При проведенні експерименту на цьому етапі був використаний 

нестандартний підхід: для діагностування сформованості складових 

професійної компетентності використані саме ті діагностичні методики, які 

використовувалися на констатувальному етапі експерименту. Такий підхід 

обумовлюється тим, що на сучасному етапі вища школа повинна стимулювати 

молодь до самоосвіти та самовдосконалення. Наша гіпотеза полягала у тому, 

що результати повторного діагностування повинні підвищитися і в контрольній 

групі, адже якщо студент зазнав труднощів при виконанні того чи іншого 

завдання, професійний хист, бажання самовдосконалення повинно було 

спрямувати його до самоосвітньої діяльності, викликати інтерес до винайдення 

шляхів вирішення поставленних завдань. Наша гіпотеза частково 

підтвердилася, адже результати контрольної групи після повторного 

діагностування підвищилися, хоча й несуттєво. 

Результати діагностування після проходження студентами 

експериментальної групи навчально-комп’ютерної практики наведені в 

табл. 3.5. Як бачимо, з контрольної групи лише кілька чоловік підвищили свій 



 177 

рівень сформованості складових професійної компетентності, за діагностичною 

методикою 1 (третього рівня) досягли ще 11,54 % студентів, а кількість 

студентів, що залишилися на другому та третьому рівнях, дещо зменшилася 

(відповідно – на 7,69 та 3,85 %). 

Із бесід з цими студентами з’ясувалося, що їм стало цікаво вирішити те 

завдання, яке викликало труднощі, вони зрозуміли необхідність професійного 

вдосконалення та досягнення високих результатів у навчальній діяльності. 

Наведені вище дані свідчать, що звичайні дисципліни з інформатики та 

комп’терних технологій у вищих навчальних закладах (а іноді й комп’ютерні 

практики) не надають майбутнім фахівцям належного рівня сформованості 

професійної компетентності і слабко стимулюють їх до самоосвітньої 

діяльності та професійного зростання. Аналіз повторного діагностування 

експериментальної групи (після проходження студентами навчально-

комп’ютерної практики) показав зовсім інший результат. 

Таблиця 3.5 

Рівень сформованості складових професійної компетентності студентів 

ІІ курсу після проходження експериментальною групою навчально-

комп’ютерної практики 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, чол. 

Відсоток студентів,  

% 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

4 високий 2 11 3,85 21,57 

3 достатній 18 21 34,62 41,18 

2 середній 20 16 38,46 31,37 

1 низький 12 3 23,08 5,88 

Всього 52 51 100 100 

 

Якщо на першому етапі більшість студентів спромоглася виконати лише 

завдання першого рівня, то після проходження практики ситуація кардинально 

змінилася. Відсоток вирішення завдань першого рівня знизився з 27,12 % до 
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5,88 %, а загальний рівень сформованості складових професійної 

компетентності четвертого рівня підвищився більш ніж на 19 %.  

Порівняльні узагальнення сформованості складових професійної 

компетентності контрольної та експериментальної груп після проходження 

останньою практики та результати експериментальної групи до та після 

проходження практики наведені на рис. 3.4, 3.5. 

 

Рис. 3.4 Порівняльна характеристика рівнів сформованості складових 

професійної компетентності студентів ІІ курсу у контрольній та експериме-

нтальній групах, після проходження останньою навчально-комп’ютерної 

практики (у %) 

 

Як бачимо з ілюстративного матеріалу, після проходження практики 

студентами експериментальної групи, їх рівень володіння складовими 

професійної компетентності, визначеними програмою практики, значно 

підвищився.  

У ході бесід із респондентами експериментальної групи з’ясовано, що їм 

було цікаво на заняттях, студенти розуміли майбутню необхідність подібних 

знань та вмінь. За багатьма відгуками, їм сподобалось, що значна увага була 

приділена самостійній роботі, не витрачався час на зрозумілі речі, а питання, 

що виникали, вирішували безпосередньо на заняттях. Багато студентів 
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відмічали, що саме така побудова занять (коли роботі передувала самоосвітня 

діяльність) стимулювала їх до більш плідної праці. 

 

 

Рис. 3.5 Порівняльна характеристика рівнів сформованості складових 

професійної компетентності студентів ІІ курсу в експериментальній групі, до та 

після проходження навчальної практики (у %) 

 

Подібна ситуація спостерігалась й при проходженні виробничої практики. 

Хоча, рівень сформованості складових професійної компетентності контрольної 

групи менший, ніж у першої групи, проте значне підвищення рівня володіння 

компетентностями ми простежили в експериментальній групі (табл. 3.6). 

Сформованість складових професійної компетентності на першому рівні в 

експериментальній групі знизилася на 6,34 %, та ще більше на другому рівні – 

6,8 %, тоді як на третьому та четвертому рівнях спостерігалося підвищення 

сформованості складових професійної компетентності відповідно на 7,89 та 

майже на 5,25 %. 
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Таблиця 3.6 

Рівень сформованості складових професійної компетентності після 

проходження студентами IV курсу експериментальної групи  

виробничої практики 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, 

чол. 

Відсоток студентів,  

% 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

4 високий 2 6 2,60 7,79 

3 достатній 13 25 16,88 32,47 

2 середній 34 30 44,16 38,96 

1 низький 28 16 36,36 20,78 

Всього 77 77 100 100 

 

Отримані результати свідчать про те, що тренінгові технології, 

запроваджені на початку проходження виробничої практики, сприяли більш 

легкому входженню практикантів у професійний колектив, студенти ж, завдяки 

навичкам, набутим у процесі тренінгу, зуміли більш вільно та професійно 

спілкуватися, отримувати допомогу, більш професійно ставитися до вирішення 

завдань, поставлених перед ними програмою практики. 

Студенти експериментальної групи відмічали, що їм було легко влитися в 

колектив, вони знали до кого можна звернутися у випадку виникнення будь-

яких питань, не соромилися цього, колективи підприємств, на яких студенти 

проходили практику, дуже доброзичливо ставилися до практикантів, 

допомагали і порадами, і навчанням, показували як і в яких ситуаціях треба 

діяти. Керівники практики відмічали, що в студентів експериментальної групи 

були вищі результати та вони більш якісно опанували професійні функції. 

Наприкінці другого року експерименту, студенти контрольних та 

експериментальних груп знов пройшли діагностику за програмою навчальної та 

переддипломної практик (Додаток У та Додаток Ф): відповідно –– для першої 

та другої групи. 
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Результати попереднього діагностування наведені відповідно у табл. 3.7. та 

3.8. 

Таблиця 3.7 

Показники студентів контрольної та експериментальної груп ІІІ курсу  

до проходження експериментальною групою навчальної практики 

«Віртуальне підприємство» 

(за результатами діагностичної методики 3) 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, чол. 

Відсоток студентів,  

% 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

4 високий 1 1 1,92 2,54 

3 достатній 10 11 19,23 24,58 

2 середній 22 22 42,31 45,76 

1 низький 19 17 36,54 27,12 

Всього 52 51 100 100 

 

Подані показники в унаочненому вигляді представлені на схемі (рис.3.6) 

 

Рис. 3.6 Показники студентів ІІІ курсу контрольної та експериментальної 

груп до проходження експериментальною групою навчальної практики 

«Віртуальне підприємство» 
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Як бачимо, контрольна група показала нижчий результат за 

експериментальну групу (перший – найнижчий рівень оволодіння складовими 

професійної компетентності в контрольній групі майже на 9,5 % вищий, ніж в 

експериментальній), що свідчить про сприяння проходження попередньої 

навчально-комп’ютерної практики (із спрямуванням на вирішення економічних 

завдань) не лише розвитку визначених у її програмі складових професійної 

компетентності, але й про стимулювання студентів до подальшої навчальної 

діяльності з метою вдосконалення професійної компетентності.  

Студенти ІV курсу, які брали участь у дослідженні (контрольна та 

експериментальна групи) після V курсу теж пройшли діагностування на 

сформованість складових професійної компетентності, визначених програмою 

переддипломної практики. Їх результати подано у табл. 3.8. 

Унаочнення у вигляді діаграми результатів, отриманих студентами 

контрольної та експериментальної груп V курсу до проходження останньою 

переддипломної практики за запропонованою методикою, наведено на рис. 3.7. 

Таблиця 3.8 

Показники студентів контрольної та експериментальної груп  

V курсу до проходження експериментальною групою  

переддипломної практики  

(за результатами діагностичної методики 4) 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, 

чол. 

Відсоток студентів,  

% 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

4 високий 1 2 1,30 2,54 

3 достатній 11 14 14,29 24,58 

2 середній 32 35 41,56 45,76 

1 низький 33 26 42,86 27,12 

Всього 77 77 100 100 
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Рис. 3.7 Результати попереднього діагностування сформованості складових 

професійної компетентності студентів V курсу (за методикою 4) 

 

Результати досліджень хоча й показали деяку відмінність між 

контрольною та експериментальною групами (у середньому показник 

експериментальної групи перевищує контрольну на 3 %), проте за програмами 

вищих навчальних закладів обов’язковими є виробнича та переддипломна 

практики, використані ж нами при діагностуванні методики також входять до 

наявних навчальних програм. Таким чином, передбачена незначна різниця при 

проведенні діагностування на констатувальному етапі експерименту. 

Отже, дослідження проводилося впродовж 2-х років, за його результатами 

зроблено висновки, що студенти експериментальної групи більш відповідально 

відносилися до другого етапу експерименту, на це вказує навіть кількість 

набраних балів студентами експериментальних та контрольних груп, що ще раз 

підкреслює дієвість запропонованих методик та зацікавленість студентів 

процесом навчання. Отже, констатуємо, що попередні практики сприяли 

активізації навчальної діяльності та прагненню подальшого професійного 

самовдосконалення. 

За результатами других практик були отримані наступні порівняльні із 

контрольними групами результати (табл. 3.9, 3.10). 
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Таблиця 3.9 

Рівень сформованості складових професійної компетентності після 

проходження студентами експериментальної групи навчальної практики 

«Віртуальне підприємство» (ІІІ курс) 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, 

чол. 

Відсоток студентів, 

% 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

4 високий 3 10 5,77 19,61 

3 достатній 13 22 25,00 43,14 

2 середній 20 16 38,46 31,37 

1 низький 16 3 30,77 5,88 

Всього 52 51 100 100 

 

За результатами діагностування після проходження переддипломної 

практики отримані наступні результати (табл. 3.10) 

Таблиця 3.10 

Рівень сформованості складових професійної компетентності після 

проходження студентами експериментальної групи переддипломної практики 

(V курс) 

Рівень сформованості 

складових професійної 

компетентності 

Кількість студентів, 

чол. 

Відсоток студентів,  

% 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

4 високий 2 6 2,60 7,79 

3 достатній 11 24 14,29 31,17 

2 середній 34 32 44,16 41,56 

1 низький 30 15 38,96 19,48 

Всього 77 77 100 100 

 

Після проходження практик студентами на другому етапі експерименту 

були очікувані більш високі результати в експериментальних групах, що й 

підтверджено результатами діагностування. 
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Проведена діагностика свідчить, що, по-перше, поступово посилилась 

орієнтація студентів на подальшу професійну діяльність за кожним курсом, по-

друге, у майбутньому необхідно запроваджувати додаткові навчальні засоби з 

кожної дисципліни економічного курсу, що викладаються, адже, здебільшого, 

студенти засвоюють теоретичний матеріал та не можуть застосувати його на 

практиці. Це підтверджує необхідність спрямування навчального процесу на 

практичну діяльність та доцільність застосування інтерактивних методів 

навчання. А запропонований комплекс семінарських занять з дисципліни 

«Економіка підприємства», що був апробований в Ізмаїльському інституті 

водного транспорту, підтверджує ефективність практикоорієнтованості занять 

із студентами. 

У нашому експерименті розглядались дві незалежні вибірки (контрольна 

та експериментальна групи), які для достовірності ми співставили за частотою 

досліджуваного показника - рівнем сформованості компетентностей. Перевірка 

гіпотези про існування або неіснування відмінності двох вибіркових середніх – 

одна із процедур, що часто зустрічаються у дослідницькій роботі. При 

проведенні педагогічних експериментів найбільш часто використовують 

критерій Пірсона, Стьюдента, Фішера та ін. Для підтвердження достовірності 

отриманих результатів, встановлення подібності-відмінності (порівняння) між 

емпіричними і теоретичними частотами (показниками контрольних та 

експериментальних груп до та після проходження студентами 

експериментальних груп розробленої системи практик), визначення значимості 

впровадженої системи практик була проведена перевірка за критерієм Пірсона 

χ2.  

Нами сформульовані 2 види гіпотез перший – для констатувального етапу 

(перевірки схожості вибірок студентів до проходження студентами 

експериментальної групи запропонованих практик), другий – для перевірки 

достовірності після проходження студентами експериментальної групи 

практик. Сформульовані гіпотези застосовувалися на кожному етапі. 
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Для контрольного етапу нульова гіпотеза – Н0 – експериментальна група 

не перевищує контрольну за рівнем компетентностей, що визначені даним 

видом практики; альтернативна гіпотеза – Н1 – експериментальна група 

перевищує контрольну за рівнем компетентностей, що визначені даним видом 

практики. 

При перевірці схожості обох груп після проведення експерименту ми 

сформулювали гіпотези наступним чином: нульову гіпотезу H0 – якщо в процес 

розвитку професійних компетентностей майбутніх економістів впровадити 

розроблені педагогічні умови (посилення ролі практичної підготовки засобами 

віртуальної та реальної практик, зокрема через їх систему – навчально-

комп’ютерну, навчальну «Віртуальне підприємство», виробничу, 

переддипломну, удосконалення науково-методичного забезпечення, 

використання інтерактивних методів навчання), то показники їх кваліфікації не 

зміняться; альтернативна гіпотеза H1 – якщо в процес формування професійної 

компетентності майбутніх економістів впровадити визначені педагогічні умови, 

то їх показники значно підвищаться.  

Була застосована формула Пірсона [225, c.33]:  
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                                              (3.1) 

де fеj – емпірична частота за j-тим розрядом ознаки;  

ft – теоретична частота;  

j – порядковий номер розряду; 
 

k – кількість розрядів ознаки.  

 

Також для перевірки гіпотез було необхідно встановити критичні 

значення, для чого визначено число ступенів свободи V за формулою:  

ν = k – l                                                (3.2.)  

де k – кількість розрядів.  

У нашому випадку ν = 4 - 1 = 3. За таблицею критичних значень [225] 

визначаємо: 
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За кожною системою діагностування до та після проходження практик 

студентами експериментальних груп визначено критерій Пірсона. 

Таблиця 3.11 

Критерій Пірсона до проходження студентами ІІ курсу експериментальної 

групи навчально-комп’ютерної практики 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 високий 1 2 -1 1 0,50 

3 достатній 13 12 1 1 0,08 

2 середній 23 24 -1 1 0,04 

1 низький 14 14 0 0 0 

Всього 51 52 -1   0,63 

 

На підставі розрахунків побудовано «вісь значимості» для значення 

критерію Пірсона 0,63. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8 Вісь значимості для критерію Пірсона 0,63 та 3 ступенів свободи 

 

Зроблено висновок, що при розподілі студентів ІІ курсу в контрольну та 

експериментальну групи їх різниця була незначущою, отже, гіпотеза Н0 – 

експериментальна група не перевищила контрольну за рівнем сформованості 

складових професійної компетентності, що визначені даним видом практики – 

прийнята. 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

0,63 
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Аналогічним чином перевірено значущість отриманих результатів після 

проходження експериментальною групою навчально-комп’ютерної практики 

(табл. 3.12) 

Таблиця 3.12 

Критерій Пірсона після проходження студентами ІІ курсу 

експериментальної групи навчально-комп’ютерної практики 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 високий 11 2 9 81 40,50 

3 достатній 21 18 3 9 0,50 

2 середній 16 20 -4 16 0,80 

1 низький 3 12 -9 81 6,75 

Всього 51 52 -1   48,55 

 

На підставі розрахунків побудовано «вісь значимості» для значення 

критерію Пірсона 48,55. 

 

 

 

 

Рис. 3.9 Вісь значимості для критерію Пірсона 48,55 та 3 ступенів свободи 

 

Отже, критерій Пірсона знаходиться в зоні значущості, тому було 

прийнято альтернативну гіпотезу H1 – якщо в процес формування складових 

професійної компетентності майбутніх економістів впровадити розроблені 

педагогічні умови, то їх показники значно підвищаться. Таким чином, 

запропонована методика проведення навчально-комп’ютерної практики 

вплинула на досягнення студентами експериментальної групи більш високого 

рівня сформованості складових професійної компетентності, визначених 

методикою даної практики. 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

48,55 
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Аналогічним чином була досліджена і значущість розподілу до та після 

кожної з розроблених практик. Розрахункові дані та осі значущості яких подані 

у Додатку Х.  

До проходження студентами навчальної практики «Віртуальне 

підприємство» критерій Пірсона дорівнював 0,31, після – 33,93, що знов дало 

підставу прийняти в першому випадку нульову гіпотезу, а після проходження 

практики – альтернативну – про вагому значущість отриманих результатів. 

Перевірка значущості до проходження виробничої практики дала нульовий 

результат (приймається гіпотеза Н0), а після її проходження – критерій Пірсона 

становив 24,69 (приймається гіпотеза Н 1). 

Перевірка значущості показників за переддипломною практикою також 

показала її ефективність та достовірність отриманих результатів – до 

проходження критерій Пірсона дорівнював 3,58 (приймається гіпотеза Н0), 

після – 30,98 (приймається гіпотеза Н 1). 

Отже, результати діагностування та перевірка їх достовірності й 

значущості підтвердили дієвість запропонованих педагогічних умов, 

відображених у моделі формування професійної компетентності майбутніх 

економістів у процесі практичної підготовки. 

Узагальнюючі резельтати експерименту, за яким ми побачили зростання 

рівня сформованості окремих компонентів професійної компетентності, що 

визначалися за кожним з видів практик, наведені у табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Порівняльна характеристика рівнів сформованості професійної 

компетентності студентів контрольної та експериментальної груп 

 Види практик 

  

Відсоток студентів контрольної групи за 

рівнями сформованості професійної 

компетентності до проходження 

практики, % 

Відсоток студентів експериментальної 

групи за рівнями сформованості 

професійної компетентності після 

проходження практики, % 

низьки

й 

рівень 

середні

й рівень 

достатні

й рівень 

високи

й рівень 

низьки

й 

рівень 

середні

й рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Навчально-

комп'ютерна 

практика 23,08 38,46 34,62 3,85 5,88 31,37 41,18 21,57 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Навчальна 

практика 

«Віртуальне 

підприємство» 30,77 38,46 25 5,77 5,88 31,37 43,13 19,62 

Виробнича 

практика 
36,36 44,16 16,88 2,6 20,78 38,96 32,47 7,79 

Переддипломна 

практика 
38,96 44,16 14,29 2,6 19,48 41,56 31,17 7,79 

Загальний 

відсоток 
32,29 41,31 22,70 3,71 13,01 35,82 36,99 14,19 

 

Студенти експериментальної групи показали значно вищий рівень 

сформованості компонентів професійної компетентності після проходження 

запропонованої системи практик у порівнянні із студентами контрольної групи. 

Узагальнені дані за всіма видами практик наведені на рис. 3.10.  

 

 

Рис. 3.10 Рівні сформованості професійної компетентності студентів 

контрольної та експериментальної груп за результатами формувального 

експерименту 
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Так, в експериментальній групі достатнього та високого рівня володіння 

професійною компетентністю досягли 36,99 % та 14, 29 % студентів, тоді як в 

контрольній групі подібний результат показали лише 22,7 % та 3,71 % 

студентів. Низький рівень володіння професійною компетентністю в студентів 

експериментальної групи майже в тричі нижчий, ніж у студентів контрольної 

групи.  

Таким чином, робимо висновок про експериментальне підтвердження 

дієвості запропонованих педагогічних умов для формування професійної 

компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки. 

 

Висновки до розділу 3 

У роботі були запропоновані засоби підвищення практичної підготовки 

студентів, а саме застосування для підвищення практичної спрямованості 

навчання майбутніх економістів таких педагогічних умов як: 

 посилення ролі практичної підготовки засобами віртуальної та 

реальної практик, зокрема через їх систему – навчально-комп’ютерну, 

навчальну «Віртуальне підприємство», виробничу, переддипломну; 

 удосконалення науково-методичного забезпечення та підвищення 

кваліфікації і науково-дослідної діяльності науково-педагогічних 

працівників; 

 використання інтерактивних методів навчання. 

Шляхом анкетування студентів та педагогів доведена їх необхідність та 

потреба запровадження в сучасний навчальний процес.  

Вивчення дисциплін із спеціальності (економіка підприємства, 

економічний аналіз, економічна діагностика та ін.) не дозволяє студентам 

певною мірою оволодіти рядом необхідних професійних компетентностей. 

Тому цю проблему необхідно вирішувати системою послідовних, системних 

практик. 

Проведений експеримент довів дієвість розробленої методики та її 

ефективність у формуванні професійних компетентностей майбутніх 
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економістів. До того ж, компетентнісно-орієнтований освітній процес 

передбачає відповідальне ставлення студента до процесу й результатів власного 

навчання. Дослідження показало, що студенти експериментальних груп не 

лише ефективніше виконують пропоновані їм завдання, володіють більш 

високим рівнем, визначених програмою практик, компетентностей але й більш 

зацікавлено та відповідально ставляться до матеріалу, який вивчають, 

виявляють самостійність, активність, більш комунікабельні при професійному 

спілкуванні. 

Основні результати третього розділу знайшли своє відображання в 

публікаціях: [366], [367], [374]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

започатковане нове вирішення актуального наукового завдання, яке полягає у 

визначенні ефективних педагогічних умов навчання для формування 

професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної 

підготовки у вищих навчальних закладах. Результати дослідження підтвердили 

правомірність покладеної в його основу гіпотези, а реалізовані мета і завдання 

дають підстави сформулювати наступні висновки та рекомендації: 

1. Системний аналіз стану дослідження проблеми за науково-методичною 

літературою, правовою базою, дисертаційними дослідженнями дав підстави 

визнати одним із пріоритетних завдань сучасної економічної освіти 

необхідність підготовки конкурентоспроможного фахівця, готового до 

реалізації своїх професійних функцій та постійного професійного 

самовдосконалення. Розв’язання суперечностей сучасної організації освітнього 

процесу і потреб ринку можливе через посилення практичної підготовки 

майбутніх економістів на засадах компетентнісного підходу. 

2. На основі проведеного у межах дисертації дефініційного аналізу та 

операціоналізації понять з’ясовано, що поняття «професійна компетентність» у 

сучасній педагогічній літературі чітко не визначено, оскільки існують різні 

наукові підходи до його визначення. У процесі уточнення його сутності 

доведено, що перевагою для оволодіння такою компетентністю є набуття 

досвіду професійної діяльності. Поняття «професійна компетентність 

майбутніх економістів» трактується нами як володіння спеціальними знаннями, 

вміннями, навичками й досвідом та здатність застосовувати їх для виконання 

професійних функцій економіста. Отже, професійна компетентність майбутніх 

економістів являє собою інтегративну характеристику особистості – 

майбутнього фахівця, що включає систему теоретичних знань, зокрема і 

спеціальних знань з економіки, професійних умінь і навичок, практичного 
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досвіду та готовності до професійного розвитку й вдосконалення протягом 

життя.  

3. У дисертації на підставі отриманих результатів обґрунтовано, що 

необхідними педагогічними умовами формування професійної компетентності 

майбутніх економістів у процесі практичної підготовки є посилення ролі 

практичної підготовки засобами віртуальної та реальної практик (навчально-

комп’ютерну, навчальну практику «Віртуальне підприємство», виробничу, 

переддипломну; вдосконалення науково-методичного забезпечення та 

підвищення кваліфікації і якості науково-дослідної діяльності науково-

педагогічних працівників; використання інтерактивних методів навчання). 

4. Розроблено модель формування професійної компетентності майбутніх 

економістів у процесі практичної підготовки, яка базується на принципах 

систематичності та послідовності, компетентності, проблемності, практичної 

спрямованості, професійного саморозвитку та індивідуалізації, передбачає 

застосування компетентнісного, системного та практико-орієнтованого 

підходів. Модель орієнтована на професійно-практичну підготовку майбутніх 

економістів завдяки системі чотирьох послідовних практик. Важливе місце в 

моделі відводиться особистості студента та науково-педагогічним працівникам 

(викладачам, керівникам практик, тьютерам), які є ключовими учасниками 

освітнього процесу у вищих навчальних закладах. Модель передбачає такі 

етапи формування професійної свідомості студентів, як адаптація до 

професійної діяльності, їх самоактуалізація та самовизначення; містить 

практично-закріплюючий етап – творчу роботу на практичних і семінарських 

заняттях та проходження студентами системи практик, а також оцінно-

коригувальний, який передбачає діагностику сформованості компонентів 

професійної компетентності майбутніх економістів. Модель включає критерії, 

показники, рівні та етапи формування професійної компетентності, причинно-

наслідкові зв’язки її компонентів.  

5. Апробовано систему практик: навчально-комп’ютерну, навчальну 

практику «Віртуальне підприємство», виробнича, переддипломна; 
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удосконалення науково-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації і 

науково-дослідної діяльності викладачів; використання інтерактивних методів 

навчання. За кожним з видів практик уточнено структуру компонентів 

професійної компетентності майбутніх економістів, яка включає інформаційну, 

аналітичну та прогностичну компетентності. На основі компетентнісного 

підходу вдосконалено методику діагностики сформованості професійної 

компетентності за кожним з видів практик: уточнено критерії (мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний), визначено показники та 

охарактеризовано рівні (високий, достатній, середній, низький) сформованості 

професійної компетентності майбутніх економістів. 

6. У процесі дослідження експериментально перевірено ефективність 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

економістів під час практичної підготовки за запропонованою методикою 

проведення системи практик. Формувальний експеримент підтвердив 

ефективність розробленої системи практик на основі обґрунтованих 

педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

економістів у процесі практичної підготовки. Порівняльний аналіз дав змогу 

виявити позитивну динаміку застосування запропонованих моделі та методики 

проведення практик. Загальний показник підвищення достатнього та високого 

рівня сформованості професійної компетентності студентів експериментальної 

групи становив відповідно 14,29 та 10,49 %. Зокрема, за проходження 

навчально-комп’ютерної практики студенти експериментальної групи показали 

вищий показник володіння компонентами професійної компетентності, 

визначеними програмою практики достатнього (на 6,56 %) та високого (на 

17,72 %) рівнів порівняно з контрольною групою. Після проходження 

навчальної практики «Віртуальне підприємство» показник підвищився 

відповідно на 18,13 та 13,85 %. Зазначимо, що навіть за умови проходження 

контрольною групою виробничої та переддипломної практик запропонована 

методика виявилася більш ефективною, ніж методики, що використовувалися в 

досліджених вищих навчальних закладах, адже достатній та високий рівні 



 196 

сформованості компонентів професійної компетентності студентів 

експериментальної групи перевищили показники контрольної за виробничою 

практикою – відповідно на 15,59 та 5,19 %, за переддипломною – відповідно на 

16,88 та 5,19 %. Результати експерименту статистично перевірені за допомогою 

критерію Пірсона, це є свідченням того, що запропонована система практик 

довела свою дієвість та ефективність. 

7. Урахування основних результатів дисертаційного дослідження дає 

підстави запропонувати рекомендації на таких рівнях: 

– організаційно-адміністративному: переглянути і уточнити освітні 

стандарти, зокрема освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-

професійні програми підготовки бакалаврів, магістрантів зі спеціальності 

«Економіка підприємства» з метою посилення практичної складової на основі 

компетентнісного підходу; 

– методичному: модернізувати навчальні плани підготовки економістів 

шляхом оптимізації практичного навчання, його змісту, форм і методів, що 

сприятиме підвищенню можливостей для формування професійної 

компетентності майбутніх економістів; 

– практичному: впроваджувати в освітній процес методичні рекомендації 

та апробовані матеріали наукового дослідження, послідовно підвищувати 

рівень практичної підготовки студентів та забезпечувати кращі умови для 

формування у них професійної компетентності. 

Проблема формування професійної компетентності майбутніх 

економістів, більш ефективного набуття ними досвіду економічної діяльності 

складна і багатогранна. Дисертаційне дослідження не претендує на повноту 

розгляду всіх аспектів формування професійної компетентності майбутніх 

економістів у процесі практичної підготовки. Подальші наукові пошуки 

доцільно спрямувати на створення навчально-методичних комплексів 

економічних дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання, 

розширення системи практик студентів-економістів та визначення шляхів 

удосконалення методики проведення існуючих практик. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Підходи до навчання, що передували компетентнісному 

 

Підхід Дослідники Основні позиції 

1 2 3 

Діяльнісний Г. Атанов [13], 

А. Боровських, 

Н. Розов [38], 

С. Смірнов [290] та ін. 

Розуміння професійної освіти як 

освоєння професійного досвіду 

Педагогічний 

конструктивизм 

С. Кошманова [245],  

Н. Малкова [192],  

О. Теплицький [307],  

Т. Торбіна [311] та ін. 

Конструктивізм виходить з того, що 

навчання – це активний процес, в 

ході якого люди активно 

конструюють знання на основі 

власного досвіду. 

Основними поняттями 

конструктивістського підходу є: 

дослідницьке навчання, навчання 

через діяльність, експериментування, 

навчання через відкриття та ін. 

Праксеологічний  Н. Авалуєва [4],  

О. Михайлова [205],  

Б. Григор’їв [76],  

О. Кавалеров [131],  

І. Колесникова [150], 

В. Любогор [188], та ін. 

Будучи практико-орієнтованою 

методологічною системою, 

педагогічна праксеологія інтегрує 

філософські, наукові, практичні 

знання в області педагогічної дії 

Кваліфікаційний З. Курлянд [244],  

І. Руснак [274],  

М. Фіцула [330] та ін. 

Стандарти вищої освіти, освітньо-

кваліфікаційні характеристики 

випускників вищих навчальних 

закладів, освітньо-професійні 

програми підготовки і засоби 

діагностики якості вищої освіти 

орієнтують вищі навчальні заклади 

загалом на формування у студентів 

професійних якостей, які 

забезпечують виконання 

випускниками професійних функцій, 

визначених узагальненим об’єктом 

діяльності після випуску з вищого 

навчального закладу. 

Процес навчання заснований на 

знаннях, уміннях та навичках. 
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Додаток Б 

Історія становлення компетентнісного підходу 

(на основі узагальнення робіт І. Зимньої, Т. Матвєєва, Ю. Татур,  

А. Хуторського) 
Назва етапу Основні досягнення 

1 2 

І етап  

(1960-1970) 

– у США розпочато вживання терміну «компетенція» (Н. Хомський, 

Д. Хаймс); 

– створено передумови розрізнення понять «компетенція» та 

«компетентність» у плані наявності знання та володіння ними; 

– розпочато дослідження різних видів мовленнєвої компетенції; 

– виділено поняття «комунікативна компетентність». 

ІІ етап 

(1970-1996) 

– Дж. Равеном розроблено модель компетентної особистості, що не залежить 

від роду її діяльності та складається зі 143 елементів; 

– розпочато вивчення професійної компетенції, зокрема педагогічної. 

Виділено структуру педагогічної компетенції. Вивчено соціально-

психологічні та комунікативні аспекти компетентності вчителя (А. Маркова, 

Н.В.Кузьміна, Л. Петровська, Л. Мітіна та ін.); 

– визначено компетентність як властивість особистості, яка розкривається 

через такі категорії як здібність і готовність; 

– виділено зміст різних компетенцій. 

ІІІ етап 

(1996 – по 

сьогодення) 

– зафіксовано у відповідних документах (ЮНЕСКО, програма Ради Європи) 

положення про те, що й учні школи мають отримувати ключові компетенції 

(key competencies) як для успішної роботи, так і для подальшої вищої освіти; 

– 1997 року Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) 

в рамках проекту «Визначення та відбір компетентностей: концептуальні 

засади» (DeSeCo) розпочато дослідження проблеми компетентностей. 

Країнами-членами ОЕСD зроблено перші спроби оцінити компетентності 

через міжнародні тести PISA. Зокрема, 2000 року до міжнародних тестів 

PISA закладено оцінювання наскрізних компетентностей; 

 – 2001 року Радою Європи у Стокгольмі визначено три стратегічні цілі 

освіти: якість, доступність і відкритість; створено робочу групу з ключових 

компетенцій, що складається з експертів різних країн – членів Євросоюзу, 

членів EFTA/EEA, асоційованих членів Євросоюзу та Європейських 

професійних асоціацій. Головною метою робочої групи було визначити нові 

вміння, які повинні підтримуватись і набуватись упродовж усього життя і те, 

як ці вміння можуть бути краще інтегровані до навчальних програм; 

– 2002 року Радою Європи в Барселоні прийнято розгорнуту робочу 

програму досягнення цих спільних цілей до 2010 року. В програмі визначено 

перелік ключових компетентностей: навички рахування та письма, іноземні 

мови, здатність навчатися, соціальні навички, базові компетентності в галузі 

математики, природничих наук і технологій, інформаційні та комунікаційні 

технології, підприємницькі навички, загальна культура; 

– 2004 року експерти країн Європейського Союзу на конференції 

міжнародного рівня дійшли згоди в трактуванні поняття компетентності як: 

здатність застосовувати знання та вміння ефективно й творчо в 

міжособистісних відносинах – ситуаціях, що передбачають взаємодію з 

іншими людьми в соціальному контексті так само, як і в професійних 

ситуаціях.  
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Додаток В 

Тлумачення поняття «компетенція» науковцями 

Автор, джерело Визначення поняття компетенції 

1 2 

Ожегов С.  Компетенція - коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний; 

коло чиїхось повноважень, прав [231, с. 289] 

«Радянський 

енциклопедичний 

словник» 

Компетенція (від лат. сompete – добиваюсь, відповідаю, підхожу), 

– коло повноважень, наданих законом, статутом або іншим актом 

конкретному органу або посадовій особі; знання і досвід у певній 

галузі [292, с. 613]. 

«Тлумачний 

словник сучасної 

російської мови»  

Компетенція – коло питань, явищ, в яких дана особа авторитетна, 

має досвід, знання; коло повноважень, галузь належних для 

виконання ким-небудь питань, явищ [310, с. 358 ]. 

«Новий тлумачний 

словник української 

мови» 

Компетенція – добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень 

якої-небудь організації, установи, особи [224, с. 874]. 

Шишов С., 

Кальней В.  

Компетенція –загальна здатність, яка ґрунтується на знаннях, 

досвіді, цінностях, нахилах, які набуваються завдяки 

навчанню [353, с. 362]. 

Галяміна І.  Компетенція – це здатність і готовність застосовувати знання і 

уміння при розв’язанні професійних завдань в різноманітних 

областях – як у конкретній області знань, так і в областях, слабо 

прив’язаних до конкретних об’єктів, тобто це здатність і 

готовність проявляти гнучкість у мінливих умовах ринку 

праці [65, с. 7] 

Байденко В.  Компетенція – це здатність робити щось добре, ефективно в 

широкому форматі контекстів з високим ступенем саморегуляції, 

саморефлексії, самооцінки, з швидкою, гнучкою й адаптивною 

реакцією на динаміку обставин і середовища; відповідність 

кваліфікаційним характеристикам з урахуванням вимог локальних 

і регіональних потреб ринків праці; здатність виконувати особливі 

види діяльності й робіт у залежності від поставлених завдань, 

проблемних ситуацій і т. ін. [23, с. 5]. 

Фролов Ю., 

Махотін Д.  

Компетенція – відкрита система процедурних, ціннісно-

смислових і декларативних знань, що включає взаємодіючі між 

собою компоненти (епістеміологічні – пов’язані з пізнанням, 

особистісні, соціальні), які активізуються (актуалізуються) і 

збагачуються в діяльності по мірі виникнення реальних життєво 

важливих проблем, з якими стикається носій 

компетенції [331, с. 38]. 

Бондар С.  Компетенція – це здатність розв’язувати проблеми, що 

забезпечуються не лише володінням готовою інформацією, а й 

інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів 

…компетентність – це здатність особистості діяти … цінності є 

основою будь-яких компетенцій [37, c. 9]. 

Луговий В.  Терміну «компетенція» відповідає значення юридичного 

характеру як певних (наприклад, посадових) повноважень, 

наданих особі для виконання покладених на неї 

функцій [184, с. 8]. 
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Продовження додатку В 

 
1 2 

  

Зимня І.  Компетенції – це деякі внутрішні, потенційні, приховані 

психологічні новотвори (знання, уявлення, програми 

(алгоритми) дій, системи цінностей і відносин), які потім 

виявляються в компетентностях людини як актуальних, 

діяльністних проявах [116, с. 23]. 

Хуторський А.  Компетенція включає сукупність взаємозв’язаних якостей 

особи (знань, умінь, способів діяльності, досвіду) і є 

відчуженою, наперед заданою соціальною вимогою 

(нормою) до освітньої підготовки учня, необхідної для його 

якісної продуктивної діяльності в певній сфері [339, с. 141]. 

Баханов К.  

 

Компетенція – це загальна здатність, що базується на 

знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки 

навчанню  [26, с. 38]. 

Тимошенко З.  Компетенція - сукупність критеріїв, доступних для 

вимірювання чи оцінювання знань, умінь і навичок, 

набутих впродовж життя, і необхідних для виконання 

певного виду професійної діяльності [308, с. 29] 

Кремень В. Компетенція / компетенції (Competence, competency / 

competences, competencies): Надані (наприклад, 

нормативно-правовим актом) особі (іншому суб’єкту 

діяльності) повноваження, коло її (його) службових й 

інших прав і обов’язків. Слід відрізняти поняття 

компетенції / компетенцій від компетентності / 

компетентностей як набутих реалізаційних здатностей 

особи [220, c. 29]. 

 

Тлумачення поняття «компетентність» науковцями 

Автор, джерело Визначення поняття компетенції 

1 2 

Татур Ю.  Компетентність фахівця з вищою освітою – це проявлені ним 

на практиці прагнення і здатності (готовність) реалізувати 

свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні якості та 

ін.) для успішної творчої (продуктивної) діяльності в 

професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи її соціальну 

значущість і особисту відповідальність за результати цієї 

діяльності, необхідність її постійного 

удосконалення [305, c. 26]. 

Головнева І.,  

Удовенко М. 

Компетентність – це здатність (вміння) діяти на підставі 

отриманих знань. Компетентність передбачає досвід 

самостійної діяльності на підставі універсальних 

знань [70, c. 173]. 
Хуторський А., 

Хуторська Л.  

Компетентність – сукупність особистісних якостей учня 

(ціннісно-змістовних орієнтацій, знань, умінь, навичок, 

здібностей), обумовлених досвідом його діяльності в певній 

соціально й індивідуально-значимій сфері [341, с. 256]. 

  



 248 

Продовження додатку В 

 
1 2 

Кремень В. Компетентність / компетентності (Competence, competency / 

competences, competencies): Динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти [220, с. 28-29]. 

Курлянд З.  Компетентність – це спеціальним шляхом структуровані 

(організовані) набори знань, умінь, навичок і ставлень, які 

набуваються у процесі навчання, що дають змогу людині 

визначати, тобто ідентифікувати і розв'язувати незалежно від 

контексту (від ситуації) проблеми, характерні для певної сфери 

діяльності [244, с. 448-449]. 

Іванов Д.  Компетентність як характеристика особистості є ширшою за 

поняття знання, уміння, навички. Загалом компетентність – це 

характеристика, що дається людині внаслідок оцінювання 

ефективності / результативності її дій, спрямованих на 

розв’язання певного кола значущих для певного співтовариства 

завдань / проблем [126,  с. 16]. 

Зимня І.  Компетентність – заснований на знаннях, інтелектуально та 

особистісно зумовлений досвід соціально-професіональної 

життєдіяльності людини [115]. 

Луговий В.  Компетентність – інтегральна характеристика особистості, яка 

розкладається на диференціальні компетентності. Тобто, загальна 

компетентність складається з окремих часткових 

компетенцій [184, с. 8].
 
 

Коджаспіровa Г. Компетентність – особисті можливості посадовця і його 

кваліфікація (знання, досвід), що дозволяє брати участь у розробці 

певного кола рішень або вирішувати питання самому, завдяки 

наявності у нього певних знань, навичок; рівень освіченої особи, 

який визначається ступенем оволодіння теоретичними засобами 

пізнавальної або практичної діяльності [147, с. 133] 

Холодна М.  Компетентність – це особливий тип організації предметно-

специфічних знань, що дозволяють приймати ефективні рішення у 

відповідній галузі діяльності [337, с. 207]. 

Зєєр Е.  Компетентність – сукупність знань, умінь, досвіду, відображених 

в теоретико-прикладній підготовленості до їх реалізації в 

діяльності на рівні функціональної грамотності [113, с. 21]. 

Зязюн І. А.  Компетентність як екзистенціональна властивість людини є 

продуктом власної життєтворчої активності людини, ініційованої 

процесом освіти [121, с. 11]. 

Шапарь В.  Компетентність – це психосоціальна якість, що означає силу та 

впевненість, які дає людині усвідомлення своєї здатності 

ефективно взаємодіяти з оточенням [349, с. 184]. 
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Додаток Г 

Перелік соціально-особистісних, загальнонаукових та інструментальних 

компетенцій, рекомендованих для розробки  

галузевих стандартів вищої освіти 

Компетентність 
Абревіатура 

компетентність 

1 2 

 

Компетентності соціально-особистісні: 

 

КСО 

– розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи (принципи біоетики);  
КСО 01  

– розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;  КСО 02  

– здатність учитися;  КСО 03  

– здатність до критики й самокритики;  КСО 04  

– креативність, здатність до системного мислення;  КСО 05  

– адаптивність і комунікабельність;  КСО 06  

– наполегливість у досягненні мети;  КСО 07  

– турбота про якість виконуваної роботи;  КСО 08  

– толерантність;  КСО 09  

– екологічна грамотність.  
КСО 10  

 

Загальнонаукові компетентності: 

 
КЗН  

– базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й 

права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й 

уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;  

 

КЗН-1  

– базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі 

знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;  

 

КЗН-2  

– базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в 

комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси;  

КЗН-3  

– базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загальнопрофесійних дисциплін;  
КЗН-4  

– базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних 

дисциплін.  
КЗН-5  

Інструментальні компетентності: КІ  

– здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;  КІ-1  

– знання іншої мови(мов);  КІ-2  

– навички роботи з комп'ютером;  КІ-3  

– навички управління інформацією;  КІ-4  

– дослідницькі навички.  КІ-5 
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Додаток Д 

Виробничі функції, типові завдання діяльності фахівця освітньо-

кваліфікаційіюго рівня «спеціаліст» і вміння, якими в ін  повинен володіти 

 

Зміст 

виробничої 

функції 

Назва типової 

задачі діяльності 

Зміст уміння 

1 2 3 

1
. 
А

н
ал

іт
и

ч
н

а 

1.1. Комплексний 

економічний аналіз 

діяльності 

підприємства та 

його підрозділів 

1.1.1. Формувати методику проведення  комплексної 

економічної діагностики  діяльності підприємства. 

1.1.2. Визначати сукупність аналітичних показників і 

критерії їх оцінювання. 

1.1.3. Групувати економічні показники діяльності 

за напрямами діагностики діяльності підприємства. 

1.1.4. Проводити збирання, оброблення та систе-

матизацію планових, облікових та звітних даних. 

1.1.5. Проводити розрахунки аналітичних і оцінних 

показників на підставі отриманих даних. 

1.1.6. Обґрунтовувати рішення щодо визначення 

ефективності діяльності підприємства 

1.2. Виявлення 

резервів 

виробництва і 

розроблення 

заходів щодо 

ефективного 

використання 

ресурсів 

підприємства 

1.2.1. Визначати резерви виробництва за 

підрозділами та виробами, елементами витрат. 

1.2.2. Розробляти заходи щодо економного 

використання наявних ресурсів. 

1.2.3. Розраховувати економічну ефективність 

від запровадження режиму економії використовуваних 

у виробництві ресурсів 

 

1.3. Аналіз 

можливостей 

додаткового випуску 

продукції 

підприємства 

1.3.1. Визначати поточну, проектну, середньорічну та 

резервну виробничу потужність підприємства та його 

цехів. 

1.3.2. Виявляти резерви виробничої потужності 

підприємства. 

1.3.3.  Оптимізувати  організацію  виробництва 

продукції на підприємстві. 

1.3.4. Визначати достатній рівень забезпечення 

ресурсами додаткового випуску продукції 

 

1.4. Виявлення 

резервів підвищення 

Продуктивності 

праці на 

підприємстві 

1.4.1. Розраховувати фактичний та прогнозний 

рівень продуктивності праці на підприємстві. 

1.4.2. Визначати чисельність персоналу підприємства за 

категоріями, підрозділами, професіями і посадами. 

1.4.3. Установлювати наявні резерви підвищення 

продуктивності праці на підприємстві та в його підрозділах. 

1.4.4. Розраховувати трудомісткість виробничої 

програми підприємства. 

1.4.5. Обґрунтовувати рішення щодо встановлення 

планових нормативів підвищення продуктивності праці 
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Продовження додатку Д 

 

 
1.5. Визначення 

методології і 

технології 

дослідження 

підприємства як 

системи 

1.5.1. З'ясовувати мету і завдання дослідження. 

1.5.2. Обирати адекватні методики проведення 

дослідних робіт. 

1.5.3.  Розробляти  технологічні  процеси  вивчення  змін 

на підприємстві  з  урахуванням 

конкретних умов його діяльності.  

1.5.4. Визначати інформаційну базу дослідження, 

способи опрацювання даних, підходи до систематизації 

і подання результатів дослідження 

 

1.6. Діагностика 

конкурентного 

середовища 

підприємства 

1.6.1. Визначати масштаби конкурентного і галузевого 

середовища господарювання підприємства.    

1.6.2. Оцінювати становище конкурентів і силу 

їх впливу на ринку.                      

1.6.3. Визначати становище підприємства відносно 

конкурентів, установлювати його конкурентні переваги 

 

1.7. Аналіз ресурсів, 

процесів і 

результатів діяльно-

сті підприємства 

1.7.1. Системно аналізувати діяльність підприємства. 

1.7.2. Аналізувати використання ресурсів. 

1.7.3. Оцінювати результати господарської діяльності 

підприємства 

 

2
.П

л
ан

о
в
а 

2.1. Підготовка 

даних для складання 

проектів 

перспективних і 

річних планів 

виробничо- 

господарської 

діяльності (бізнес-

планів) підприємства 

2.1.1. Визначати перелік первинної інформації та 

склад документації для складання проектів планів 

виробничо-господарської діяльності (бізнес-планів) 

підприємства. 

2.1.2. Збирати попередні дані для розрахунку 

планово-економічних  показників  перспективних та 

річних планів. 

2.1.3. Систематизувати та групувати попередні 

дані планів 

 

2.2. Розроблення 

окремих розділів 

планів виробничо-

господарської 

діяльності (бізнес-

планів) 

підприємства 

2.2.1. Виконувати необхідні економічні розрахунки 

планових економічних показників. 

2.2.2. Порівнювати планові і базисні показники. 

2.2.3. Прогнозувати динаміку з м і н и  планово - 

економічних показників під впливом екзогенних та 

ендогенних чинників. 

2.2.4. Проводити декомпозицію розрахункових 

даних у розрізі планових періодів та структурних 

підрозділів підприємства 

 

2.3. Проведення 

необхідних 

розрахунків і 

обґрунтувань 

за розділами планів 

виробничо-

господарської 

діяльності (бізнес-

планів) під-

приємства 

 

2.3.1. Розраховувати вартісні та натуральні показники 

планів виробничо-господарської діяльності 

підприємства. 

2.3.2. Обґрунтовувати планові рішення. 

2.3.3. Формулювати висновки та логічно їх викладати, 

спираючись па розрахункові  показники 
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2.4. Доведення 

планових 

показників до 

підрозділів 

підприємства 

2.4.1. Визначати організаційну структуру підприємства 

(загальну, виробничу, управлінську). 

2.4.2. Складати службові записки та подання. 

2.4.3. Виокремлювати конкретні планово-економічні  

показники  підрозділів  із  сукупності і узагальнених 

показників підприємства 

 

2.5. Техніко-

економічне 

обґрунтування 

освоєння нових 

видів продукції, 

нової техніки, 

прогресивної 

технології, 

механізації та 

автоматизації 

виробничих 

процесів  

2.5.1. Розраховувати показники виробничої 

потужності, рівня механізації та автоматизації праці, 

технічного та організаційного рівня виробництва. 

2.5.2. Визначити загальні витрати на проведення 

ремонтів, модернізації та заміни обладнання. 

2.5.3. Прогнозувати витрати на проведення науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт для 

організації випуску нової продукції, модернізації 

обладнання та його заміни, зміни технологічних 

процесів виробництва продукції. 

 

2.5. Техніко-

економічне 

обґрунтування 

освоєння 

нових видів 

продукції, нової 

техніки, 

прогресивної 

технологи, 

механізації та 

автоматизації 

виробничих 

процесів 

2.5.4. Визначати економічну ефективність від 

інноваційно-інвестиційної  діяльності  підприємства. 

2.5.5. Обґрунтовувати інвестиційні проекти освоєння 

виробництва нової продукції, упровадження нової техніки та 

технології, підвищення рівня механізації та  автоматизації  

виробничих  і  трудових 

процесів на підприємстві 

 

2.6. Розроблення 

техніко-економічних 

нормативів 

матеріальних і 

трудових витрат для 

визначення 

собівартості 

продукції 

2.6.1. Розробляти методики збирання та опрацювання 

початкових даних. 

2.6.2. Збирати та опрацьовувати дані для розроблення 

економічних нормативів. 

2.6.3. Розробляти нормативні показники матеріальних і 

трудових витрат для підрозділів підприємства. 

2.6.4.  Проводити  апробацію  та  коригування 

проектних нормативів витрат 

 

2.7. Розроблення 

планово-

розрахункових цін на 

основні види 

сировини, матеріалів, 

палива, енергії, 

використовуваних у 

виробництві 

 

 

2.7.1. Визначати склад витрат, що включаються 

в ціну сировини, матеріалів і комплектувальних 

виробів. 

2.7.2. Установлювати й оптимізувати розміри 

елементів витрат на складники продукції. 

2.7.3. Визначати розрахункові ціни на сировину, 

матеріали і комплектувальні вироби 
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2.8. Складання 

кошторисних 

калькуляцій товарної 

продукції 

підприємства 

2.8.1. Передбачати порядок складання кошторисів і 

калькуляцій промислової продукції. 

2.8.2. Визначати калькуляційні статті та розраховувати 

витрати за ними. 

2.8.3. Складати кошториси витрат 

 

2.9. Розроблення 

проектів цін на 

продукцію, що 

випускається 

підприємством 

2.9.1. Визначати склад витрат, що включаються в ціну 

готової продукції. 

2.9.2. Розраховувати проектну ціну продукції 

на підставі кошторисів і калькуляцій. 

2.9.3. Обґрунтовувати прогнозований прибуток і 

розрахункову рентабельність у ціні продукції 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
а 

3.1. Організація 

впровадження й 

удосконалення 

внутрішньогоспо- 

дарського 

розрахунку на 

підприємстві 

3.1.1. Розробляти організаційно-методичні документи 

щодо  впровадження  внутрішньогосподарського 

розрахунку. 

3.1.2. Аналізувати та оцінювати ефективність 

функціонування внутрішньогосподарського 

розрахунку на підприємстві. 

3.1.3. Виявляти недоліки в організації та методології 

проведення внутрішніх розрахунків між підрозділами 

підприємства. 

3.1.4. Готувати рішення щодо вдосконалення та 

підвищення ефективності діяльності підрозділів  у 

межах внутрішньогосподарського розрахунку 

 

3.2. Удоскона- 

лення планової та 

облікової доку-    

ментації 

 

3.2.1. Визначати документообіг на підприємстві. 

порядок проходження планової, облікової і звітної 

документації. 

3.2.2. Оптимізувати інформаційні та документальні 

потоки. 

3.2.3. Розробляти й уніфіковувати форми планової, 

облікової та звітної документації підприємства. 

3.2.4. Здійснювати систематизацію, каталогізацію та 

кодування планово-економічної документації 

 

3.3. Підготовка 

методичних 

матеріалів щодо 

організації 

планування на 

підприємстві 

3.3.1. Вивчати досвід організації економічної і 

планової роботи на підприємствах, систематизувати 

його та виокремлювати новітні ефективні підходи 

3.3.2. Досліджувати наукові та інформаційні 

бази за окремими напрямами. 

3.3.3. Розробляти техніко-економічне обґрунтування 

удосконалення організації економічної і планової 

роботи на підприємстві. 

3.3.4. Запроваджувати розроблені організаційні 

й методологічні рішення. 

3.3.5. Визначати економічну ефективність 

удосконалення планової роботи на підприємстві. 

3.3.6. Складати акти запровадження 

організаційних та методологічних рішень. 

3.3.7. Готувати науково-технічні звіти за 

результатами впровадження 
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4
. 
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о
н
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о
л
ь
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4.1.Котроль за 

правильністю 

розрахунків економічної 

ефективності 

впровадження нової 

техніки і технології, 

наукової організації 

праці, 

раціоналізаторських 

пропозицій і 

винаходів, 

здійснюваних у 

підрозділах 

підприємства 

4.1.1. Виконувати розрахунки економічної ефективності 

впровадження нової техніки і технології. 

4.1.2. Визначати ефективність запровадження 

організаційно-технічних рішень з наукової організації 

праці. 

4.1.3. Розрізняти винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції. 

4.1.4. Розраховувати узагальнену ефективність 

від запровадження комплексу рішень з удосконалення 

виробничої діяльності підприємства 

 4.2. Контроль за 

ходом виконання 

планових завдань по 

підприємству загалом 

і його підрозділах, а 

також за 

результатами їх 

виробничо-

господарської 

діяльності 

4.2.1. Визначати склад економічних показників, 

що підлягають поточному обліку та контролю. 

4.2.2. Розробляти форми звітності та облікових 

документів для контролю за ходом виконання 

планових завдань виробничо-господарської діяльності 

підприємства та його підрозділів 

 

5
. 
О

б
л
ік

о
в
о
-с

та
ти

ст
и

ч
н
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5.1. Підготовка 

періодичної 

статистичної 

звітності 

5 .1.1.  Визначати склад первинних даних для 

заповнення форм статистичної звітності. 

5.1.2. Збирати й опрацьовувати лані,  потрібні 

дія складання звітності. 

5.1.3. Виконувати необхідні розрахунки економічних 

показників, що подаються у формах статистичної 

звітності 

5.2. Облік виконання 

планів виробництва 

І 5.2.1. Вести облік виконання планових показників з 

виробництва продукції. 

6
. 
Ін

ф
о
р
м

ац
ій

н
а 

6.1. Забезпечення 

власних 

інформаційних 

потреб 

6.1.1 Вести пошук, збирати, систематизувати й 

нагромаджувати необхідну для виконання посадових 

обов'язків нормативно-правову, соціально-економічну,  

науково-методичну,  довідкову та іншу інформацію 

6.2. Підготовка 

інформації на запит 

керівництва 

6.2.1. Готувати оперативні звіти, огляди, аналітичні 

записки про стан справ у сфері планування діяльності 

та забезпечення ефективності 
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Завдання та обов'язки. Виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності 

підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, 

якості продукції, що випускається, і освоєння нових видів продукції, досягнення високих 

кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів.  

Готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та 

комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів 

збуту продукції та збільшення прибутку. Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і 

фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції, освоєння нових видів 

продукції, прогресивної техніки та технології. Здійснює економічний аналіз господарської 

діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи 

щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, 

конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на 

виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також 

виявлення можливостей додаткового випуску продукції. Визначає економічну ефективність 

організації праці та виробництва, упровадження нової техніки і технології, 

раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Бере участь у розгляданні розроблених 

виробничо-господарських планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та 

вдосконаленні внутрішньогосподарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм 

організації праці та управління, а також планової та облікової документації. Оформлює 

матеріали для укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов'язань. 

Здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його 

підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів. Бере участь у проведенні 

маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства. Виконує роботу, 

пов'язану з нерегламентованими розрахунками і контролем за правильним здійсненням 

розрахункових операцій. Веде облік економічних показників результатів виробничої 

діяльності підприємства та його підрозділів, а також облік укладених договорів. Готує 

періодичну звітність в установлені терміни. Виконує роботу щодо формування, ведення і 

зберігання бази даних економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної 

інформації, яка використовується під час оброблення даних. Бере участь у формуванні 

економічного поставлення задач або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою 

обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів 

пакетів прикладних програм, що дають можливість створювати економічно обґрунтовані 

системи оброблення економічної інформації.  

Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з планування, 

обліку та аналізу діяльності підприємства; організацію планової роботи; порядок 

розроблення перспективних і річних планів господарсько-фінансової та виробничої 

діяльності підприємства; порядок розроблення бізнес-планів; планово-облікову 

документацію; порядок розроблення нормативів матеріальних, трудових і фінансових 

витрат; методи економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства і його 

підрозділів; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і 

технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; методи і засоби 

проведення обчислювальних робіт; правила оформлення матеріалів для укладання договорів; 

організацію оперативного і статистичного обліку; порядок та терміни складання звітності; 

вітчизняний і зарубіжний досвід раціональної організації економічної діяльності 

підприємства в умовах ринкової  

 



 256 

Продовження додатку Е 
 

економіки; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи технології 

виробництва; ринкові методи господарювання; можливості застосування обчислювальної 

техніки для здійснення техніко-економічних розрахунків і аналізу господарської діяльності 

підприємства, правила її експлуатації; основи трудового законодавства; правила і норми 

охорони праці.  

 

Кваліфікаційні вимоги.  

 

Провідний економіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста I категорії - не менше 2 років.  

 

Економіст I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією 

економіста II категорії - не менше 2 років.  

 

Економіст II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). 

Стаж роботи за професією економіста - не менше 1 року.  

 

Економіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до 

стажу роботи.  
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Витяги з навчальних планів ВНЗ щодо проходження  

студентами практик 
 

Вид практики Семестр Кількість годин Кількість кредитів 

1 2 3 4 

 

Ізмаїльський інститут водного транспорту 

Навчальна  4 108 3 

Виробнича 8 216  

Переддипломна 10 360  

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Ознайомча за фахом 1 54 1,5 

Навчально-комп'ютерна 4 54 1,5 

Навчально-економічна 6 108 3 

Навчальна за фахом 8 162 4,5 

Переддипломна 9 162 4,5 

 

Національний Університет біоресурсів і природокористування України 

Технологія виробництва 

продукції рослинництва 

1 72 2 

Механізація виробничих 

процесів у рослинництві 

1 72 2 

Землеробство, ґрунтознавство 2 72 2 

Технологія виробництва 

продукції тваринництва 

2 72 2 

Технологія і стандартизація 

переробки та зберігання 

сільськогосподарської 

продукції 

4 72 2 

Інформатика 4 216 6 

Бази даних і СУБД 6 144 4 

Виробнича практика: 

Економіка сільського 

господарства 

6 216 6 

Виробнича практики магістрів 10 288 8 

Переддипломна практика 11 144 4 

 

Одеський державний економічний університет 

Ознайомча за фахом 1 36 1 

Навчально-комп'ютерна 4 72 2 

Навчально-економічна 6 72 2 

Навчально-педагогічна 8 108 3 
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Анкета для студентів 
 

Просимо Вас надати відповіді на ряд питань. На питання з нумерацією відповідей 

буквами (а, б, в…) оберіть одну із наведених відповідей; на питання з нумерацією відповідей 

цифрами (1), 2), 3) …) оберіть будь-яку кількість відповідей з якими Ви погоджуєтесь. В 

останньому запитанні підкресліть варіант відповіді (так, ні чи не зовсім). 

1. Чи вважаєте Ви, що сучасний освітній процес потребує оновлення? 

1) Так, на сьогодні щоб студент став гарним спеціалістом вже недостатньо надати йому 

лише суму знань та навичок  

2) Так, при стимулюванні студентів до навчальної діяльності, вони краще засвоюють 

матеріал 

3) Не варто перейматися цим питанням, той хто хоче навчитися - навчиться у будь-

якому випадку 

4) Ні, вважаю що освітній процес повністю відповідає сучасним запитам суспільства 

5) Ваш варіант _____________________________ 

2. Якого стилю спілкування на ваш погляд повинен додержуватися викладач із 

студентами? 

а) Авторитарний 

б) Ліберальний 

в) Демократичний 

г) Ваш варіант ________________________ 

3. Вкажіть якості, які б Ви хотіли бачити у викладача: 

1) Вміння викладати матеріал, пояснювати нове 

2) Товаристкість, контактність, чуйність 

3) Почуття гумору 

4) Інноваційність 

5) Глибоке знання свого предмету 

6) Гарне знання практики (виробництва) 

7) Демократичність переконань 

8) Інтелігентність, висока загальна культура 

9) Ваш варіант _________________________ 

4.Що Вас стимулює до підвищення якості навчання? 

1) коли викладач цікаво розповідає, детально пояснює, наводить приклади 

2) коли викладач використовує нетрадиційні методи навчання (ставить проблемні 

завдання, проводить дискусії, брейн-ринги, рольові та ділові ігри, і т.п.) 

3) бесіди, зустрічі з людьми нашої професії 

4) високі вимоги на іспитах і заліках 

5) наявність необхідних підручників, посібників, методичних матеріалів 

6) Якщо викладачі менше запитують, перевіряють, контролюють 

7) Наявність електронних навчальних матеріалів 

8) Ваш варіант _________________________________ 

 

5. Яка із форм лекцій дасть Вам можливість найбільш повно засвоїти навчальний 

матеріал? 

 

1) Лекція-монолог викладача 

2) Проблемна лекція (викладач наводить проблемні ситуації з 

практики та пояснює матеріал, за допомогою якого можна 

вирішити наведену ситуацію) 

 



 259 

Продовження додатку К 
 

3) Лекція із заздалегідь запланованими помилками (викладач 

наводить положення та на основі теоретичного матеріалу доказує 

його хибність) 

4) Лекція-конференція (студенти готують короткі доповіді за 

завданням викладача, які послідовно відбивають зміст лекції) 

5) Лекція-бесіда (як студенти так і викладач задають питання, 

студенти висловлюють свою думку з приводу матеріалу, що 

розглядається) 

6) Відео-лекція 

7) Лекція-візуалізація (для пояснення матеріалу викладач застосовує 

презентації планшети, креслення, малюнки, схеми і т.д.). 

6. Яка форма опитування стимулювала би Вас до більш ретельного вивчення 

навчального матеріалу: 

1) Усне вибіркове опитування 

2) Індивідуальне завдання викладача (підготувати доповідь, реферат, 

навести практичний приклад і т. д.) 

3) Письмове опитування за індивідуальними картками 

4) Опитування, коли питання задають однокурсники 

5) Опитування у формі групових змагань 

6) Ваш варіант ______________________ 

7. Яка форма семінару чи практичного заняття, на ваш погляд сприяла б найліпшому 

закріпленню Ваших знань та навичок? 

1) Підготовка доповіді за лекційною тематикою 

2) Бліц-опитування викладачем за лекційною тематикою та розбір ним практичного 

завдання (ситуації, задачі) 

3) Рольова гра за тематикою 

4) Ділова гра з елементами змагання між командами 

5) Конференція з обговоренням проблемних ситуацій 

6) Практичний тренінг 

7) Ваш варіант ____________________ 

8. Оберіть найоптимальніший для Вас варіант проходження практики (навчальної, 

виробничої): 

а) Бажано після кожного курсу навчання 

б) На двох останніх курсах 

в) На останньому курсі 

г) Мене влаштовує той варіант, який є в ВНЗ 

д) Я вважаю, що проходження практики – зайве витрачений час 

е) Ваш варіант ________________________ 

 

9. Чи вважаєте Ви доцільним використання викладачем для консультування та 

надання допомоги студентам інтернет-технологій? 

1) Електронна пошта 

2) Скайп  

3) Сайт інституту 

4) Власний сайт викладача 

5) Форум 

6) Ваш варіант _____________ 
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10. Чи задовільняє Вас організація навчального процесу в ВНЗ? 

а) Зміст і методи подачі навчального матеріалу: так ні не зовсім 

б) Матеріально-технічна база ВНЗ (будівля, обладнання аудіторій, комп’ютерне 

забезпечення і т. п.) : так ні не зовсім 

в) Забезпечення підручниками та бібліотечне обслуговування: так ні не зовсім 

г) Організація проведення навчальної/виробничої практики: так ні не зовсім 

д) Професіоналізм викладачів: так ні не зовсім 

 

Анкета для викладачів 

 

Просимо Вас надати відповіді на ряд питань. На питання з нумерацією відповідей 

буквами (а, б, в…) оберіть одну із наведених відповідей; на питання з нумерацією відповідей 

цифрами (1), 2), 3) …) оберіть будь-яку кількість відповідей з якими Ви погоджуєтесь. 

1. Чи вважаєте Ви, що сучасний освітній процес потребує оновлення? 

а) Так, на сьогодні щоб студент став гарним спеціалістом вже недостатньо надати йому 

лише суму знань та навичок  

б) Так, при стимулюванні студентів до навчальної діяльності, ми отримуємо кращі 

освітні результати 

в) Не варто перейматися цим питанням, той хто хоче навчитися - навчиться у будь-

якому випадку 

г) Ні, вважаю що освітній процес повністю відповідає сучасним запитам суспільства 

д) Ваш варіант _____________________________ 

2. Якого стилю спілкування із студентами Ви додержуєтьсь? 

а) Авторитарний 

б) Ліберальний 

в) Демократичний 

г) Ваш варіант ________________________ 

3. Чи використовуєте Ви у роботі із студентами (консультації, надання методичних 

рекомендацій та ін.) інтернет-технології? 

1) Електронну пошту 

2) Скайп  

3) Сайт інституту 

4) Власний сайт 

5) Ваш варіант _____________ 

4. Чи є у Вас можливість втілювати в освітньому процесі інноваційні форми й методи 

навчання? 

а) Так, я використовую їх практично на кожному занятті 

б) Так, але їх втілення не завжди можливе (брак часу, нестача технічних засобів 

та ін.) 

в) Загалом, можливість є, але є й значні труднощі, тому я віддаю перевагу 

традиційним методам, перевіреним власною практикою 

г) У мене немає такої можливості 

д) Важко відповісти 

5. Що, на Ваш погляд, найбільше сприяє підвищенню ефективності навчального 

процесу? 

а) Підвищення науковості навчального процесу 

б) Підвищення практичної підготовки студентів 
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в) Впровадження в навчальний процес активних методів навчання 

г) Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу 

д) Підвищення рівня контролю та оцінки знань 

е) Ваш варіант _________________ 

6. Чи використовуєте Ви у своїй практиці нетрадиційні види лекцій (якщо так, вкажіть 

які саме)? 

1) Проблемна лекція 

2) Лекція із заздалегідь запланованими помилками 

3) Лекція-конференція 

4) Лекція прес-конференція 

5) Лекція- брифінг  

6) Лекція- «круглий стіл» 

7) Лекція-бесіда 

8) Лекція-диспут 

9) Відео-лекція 

10) Лекція-візуалізація 

11) Лекція-екскурсія 

12) Лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку (інтерактивна лекція) 

13) Бінарна лекція 

7. Чи використовуєте Ви у своїй практиці нетрадиційні види практичних занять (якщо 

так, вкажіть які саме)? 

1) Проблемні ситуації 

2) Розв’язання реальних практичних прикладів 

3) Ігрові ситуації 

4) Рольові ігри 

5) Моделювання 

6) Дискусії 

7) Інше _____________ 

8. Чи використовуєте Ви у своїй практиці засоби візуалізації (якщо так, вкажіть які 

саме)? 

1) Роздатковий матеріал 

2) Плакати (схеми, графіки, таблиці) 

3) Презентації (розроблені спеціально для заняття) 

4) Тематичні відео-матеріали 

5) Тематичні інтернет-ресурси (сайти підприємств, навчальні, 

тестувальні та ін.) 

6) Інше ____________________ 

9. Які проблеми навчального процесу вимагають, на Вашу думку,першочергового 

вирішення? 

1) Нестача навчальної літератури  

2) Слабка оснащеність технічними засобами навчання  

3) Нестача спеціалізованих програмних продуктів для організації занять з 

використанням ПК 

4) Дефіцит аудиторій  

5) Відсутність можливості вибору для студентів навчальних дисциплін і викладачів  

6) Незручний розклад  

7) Обслуговування студентів у читальному залі й бібліотеці  

8) Відсутність можливості оперативного розмноження роздавальних мат-лов для занять 

зі студентами  
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9) Слабка система діагностики й контролю знань студента  

10) Якість змісту навчання  

11) Недостатнє врахування запитів споживачів випускників  

12) Організація виробничої практики  

13) Низька дисципліна студентів  

14) Омолодження викладацьких кадрів  

15) Недосконалість навчальних планів  

16) Недостатня лабораторно-практична база  

17) Рівень наукових досліджень  

18) Інше ____________________________________ 

19) Важко відповісти 

10. Навчальна та виробнича практика – невід’ємна ланка навчання студентів. На Вашу 

думку, чи оптимальний той варіант проходження практики, що діє у ВНЗ зараз? (якщо ні, 

вкажіть який на Ваш погляд, варіант буде доцільним)? 

а) Бажано після кожного курсу навчання 

б) На двох останніх курсах 

в) На останньому курсі 

г) Ваш варіант ________________________ 

11. Чи потрібно Вам підвищення кваліфікації? 

а) Так  

б) Ні 

в) Важко відповісти 

12. Яку форму підвищення кваліфікації ви вважаєте найбільше прийнятною у 

сучасних умовах? 

1) Інститут підвищення кваліфікації  

2) Постійно діючі методичні семінари  

3) Стажування в професійних навчальних закладах,на підприємствах  

4) Виділення часу для індивідуальної творчої роботи  

5) Участь у роботі навчально-методичного об'єднання  

6) Наукове стажування за кордоном  

7) Відвідування лекцій колег у своєму й інших ВНЗ  

8) Вивчення нової літератури  

9) Участь у семінарах, конференціях, що проводяться ВНЗ або науковими 

організаціями  

10) Захист дисертації  

11) Курси (комп'ютерні, мовні, психологічні і т.д.) 
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Відповіді студентів на питання анкети 

1. Чи вважаєте Ви, що сучасний освітній процес потребує оновлення?: 

 

Рис. Л.1 Відношення студентів до необхідності оновлення освітнього процесу 

 
2. Якого стилю спілкування на ваш погляд повинен додержуватися викладач із 

студентами? 

 

Рис. Л.2 Пріоритетний стиль спілкування викладача 

 

3. Вкажіть якості, які б Ви хотіли бачити у викладача: 

 

 

Рис. Л.3 Пріоритетні якості викладача 

 

 

 

1) Вміння викладати матеріал, 

пояснювати нове 

2) Товаристкість, контактність, чуйність 

3) Почуття гумору 

4) Інноваційність 

5) Глибоке знання свого предмету 

6) Гарне знання практики (виробництва) 

7) Демократичність переконань 

8) Інтелігентність, висока загальна 

культура 

9) Ваш варіант 

_________________________ 

1) Так, на сьогодні щоб студент став гарним 

спеціалістом вже недостатньо надати йому лише 

суму знань та навичок (257) 

2) Так, при стимулюванні студентів до навчальної 

діяльності, вони краще засвоюють матеріал (429) 

3) Не варто перейматися цим питанням, той хто 

хоче навчитися - навчиться у будь-якому 

випадку (234) 

4) Ні, вважаю що освітній процес повністю 

відповідає сучасним запитам суспільства (87) 

5) Ваш варіант _____________________________ 
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4.Що Вас стимулює до підвищення якості навчання? 

 
Рис. Л.4 Фактори стимулювання студентів до підвищення якості навчальної діяльності 

 

5. Яка із форм лекцій дасть Вам можливість найбільш повно засвоїти навчальний 

матеріал? 

 

Рис.Л.5 Ефективність форм лекційних занять 

 
6. Яка форма опитування стимулювала би Вас до більш ретельного вивчення 

навчального матеріалу 

 

Рис. Л.6 Ефективність форм опитування 

 

1) Лекція-монолог викладача 

2) Проблемна лекція 

3) Лекція із заздалегідь 

запланованими помилками 

4) Лекція-конференція 

5) Лекція-бесіда 

6) Відео-лекція 

7) Лекція-візуалізація 

1) коли викладач цікаво розповідає, детально 

пояснює, наводить приклади 

2) коли викладач використовує нетрадиційні 

методи навчання (ставить проблемні 

завдання, проводить дискусії, брейн-ринги, 

рольові та ділові ігри, і т.п.) 

3) бесіди, зустрічі з людьми нашої професії 

4) високі вимоги на іспитах і заліках 

5) наявність необхідних підручників, 

посібників, методичних матеріалів 

6) Якщо викладачі менше запитують, 

перевіряють, контролюють 

7) Наявність електронних навчальних 

матеріалів 

8) Ваш варіант 

____________________________ 

1) Усне вибіркове опитування 

2) Індивідуальне завдання викладача (підготувати 

доповідь, реферат, навести практичний приклад 

і т. д.) 

3) Письмове опитування за індивідуальними 

картками 

4) Опитування, коли питання задають 

однокурсники 

5) Опитування у формі групових змагань 

6) Ваш варіант ______________________ 
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7. Яка форма семінару чи практичного заняття, на ваш погляд сприяла б найліпшому 

закріпленню Ваших знань та навичок? 

 

Рис. Л.7 Форма проведення семінарського заняття 

 

8. Оберіть найоптимальніший для Вас варіант проходження практики (навчальної, 

виробничої) 

 

Рис. Л.8 Найоптимальніший варіант проходження практики (навчальної, виробничої) 

 

9. Чи вважаєте Ви доцільним використання викладачем для консультування та 

надання допомоги студентам інтернет-технологій? 

 

Рис. Л.9 Використання інтернет-технологій у консультативній взаємодії викладач-

студент 

 

 

 

 

 

1) Підготовка доповіді за лекційною 

тематикою - 261 

2) Бліц-опитування викладачем за лекційною 

тематикою та розбір ним практичного 

завдання (ситуації, задачі) - 223 

3) Рольова гра за тематикою - 127 

4) Ділова гра з елементами змагання між 

командами - 199 

5) Конференція з обговоренням проблемних 

ситуацій - 183 

6) Практичний тренінг - 170 

7) Ваш варіант ____________________ 

а) Бажано після кожного курсу навчання – 318  

б) На двох останніх курсах – 267  

в) На останньому курсі – 173  

г) Мене влаштовує той варіант, який є в ВНЗ – 169  

д) Я вважаю, що проходження практики – зайве 

витрачений час – 68  

е) Ваш варіант - 12 

1) Електронна пошта - 485 

2) Скайп - 137 

3) Сайт інституту - 252 

4) Власний сайт викладача - 274 

5) Форум - 123 

6) Ваш варіант -44 
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10. Чи задовольняє Вас організація навчального процесу в ВНЗ? 

 

Рис. Л.10 Оцінка студентами якості організації навчального процесу 

 

Відповіді викладачів на запитання анкети 
 

1. Чи вважаєте Ви, що сучасний освітній процес потребує оновлення? 

 

 
Рис. Л.11 Відношення викладачів до необхідності оновлення освітнього процесу 

 

2. Якого стилю спілкування із студентами Ви додержуєтьсь? 

 

Рис. Л.12 Стиль спілкування викладача 

 
 

 

а) Зміст і методи подачі 

навчального матеріалу 

б) Матеріально-технічна база 

ВНЗ (будівля, обладнання 

аудіторій, комп’ютерне 

забезпечення і т. п.)  

в) Забезпечення підручниками та 

бібліотечне обслуговування 

г) Організація проведення 

навчальної/виробничої 

практики 

д) Професіоналізм викладачів 

а) Так, на сьогодні щоб студент став гарним 

спеціалістом вже недостатньо надати йому лише 

суму знань та навичок (154) 

б) Так, при стимулюванні студентів до навчальної 

діяльності, вони краще засвоюють матеріал (70) 

в) Не варто перейматися цим питанням, той хто 

хоче навчитися - навчиться у будь-якому 

випадку (46) 

г) Ні, вважаю що освітній процес повністю 

відповідає сучасним запитам суспільства (4) 

д) Ваш варіант (26) 

а) Авторитарний (24) 

б) Ліберальний (64) 

в) Демократичний (184) 

г) Ваш варіант (28) 
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3. Чи використовуєте Ви у роботі із студентами (консультації, надання методичних 

рекомендацій та ін.) інтернет-технології? 

12

3030
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50

100
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200

250

1) 3) 2) 4) 5)  

Рис. Л.13 Використання викладачами інтернет-технологій у консультативній взаємодії 

викладач-студент 

 

4. Чи є у Вас можливість втілювати в освітньому процесі інноваційні форми й методи 

навчання? 

 

Рис. Л.14 Використання викладачами інноваційних форм та методів навчання 

 

5. Що, на Ваш погляд, найбільше сприяє підвищенню ефективності навчального 

процесу? 

 

Рис.Л.15 Пріоритетні напрямки сприяння підвищенню ефективності навчального 

процесу 

 

1) Електронна пошта  

2) Скайп  

3) Сайт інституту  

4) Власний сайт викладача  

5) Форум  

6) Ваш варіант  

а) Так, я використовую їх практично на кожному 

занятті (44; 15%) 

б) Так, але їх втілення не завжди можливе (138; 46 %) 

в) Загалом, можливість є, але є й значні труднощі, 

тому я віддаю перевагу традиційним методам, 

перевіреним власною практикою (110; 36%) 

г) У мене немає такої можливості (2; 1%) 

д) Важко відповісти (6; 2%) 

а) Підвищення науковості навчального 

процесу (62) 

б) Підвищення практичної підготовки 

студентів (160) 

в) Впровадження в навчальний процес 

активних методів навчання (131) 

г) Підвищення рівня матеріально-технічного 

забезпечення навчального процесу (42) 

д) Підвищення рівня контролю та оцінки знань 

(21) 

е) Власний варіант (2) 
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6. Чи використовуєте Ви у своїй практиці нетрадиційні види лекцій (якщо так, вкажіть 

які саме)? 

 
Рис. Л.16 Види лекцій, що використовуються викладачами 
 

7. Чи використовуєте Ви у своїй практиці нетрадиційні види практичних занять (якщо 

так, вкажіть які саме)? 

 
Рис. Л.17 Види практичних занять, що використовуються викладачами 

 

8. Чи використовуєте Ви у своїй практиці засоби візуалізації (якщо так, вкажіть які 

саме)? 

 

Рис. Л.18 Засоби візуалізації, що використовуються викладачами  

 

 

1) Проблемна лекція 

2) Лекція із заздалегідь 

запланованими помилками 

3) Лекція-конференція 

4) Лекція прес-конференція 

5) Лекція- брифінг  

6) Лекція- «круглий стіл» 

7) Лекція-бесіда 

8) Лекція-диспут 

9) Відео-лекція 

10) Лекція-візуалізація 

11) Лекція-екскурсія 

12) Лекція із застосуванням техніки 

зворотного зв’язку  

13) Бінарна лекція 

1) Проблемні ситуації 

2) Розв’язання реальних 

практичних прикладів 

3) Ігрові ситуації 

4) Рольові ігри 

5) Моделювання 

6) Дискусії 

7) Інше _____________ 

1) Роздатковий матеріал 

2) Плакати (схеми, графіки, таблиці) 

3) Презентації (розроблені спеціально для 

заняття) 

4) Тематичні відео-матеріали 

5) Тематичні інтернет-ресурси (сайти 

підприємств, навчальні, тестувальні та ін.) 

6) Інше ____________________ 
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9. Які проблеми навчального процесу вимагають, на Вашу думку,першочергового 

вирішення? 

 

Рис. Л.19 Найактуальніші проблеми сучасного освітнього процесу 
 

1) Нестача навчальної літератури  

2) Слабка оснащеність технічними засобами навчання  

3) Нестача спеціалізованих програмних продуктів для організації занять з використанням ПК 

4) Дефіцит аудиторій  

5) Відсутність можливості вибору для студентів навчальних дисциплін і викладачів  

6) Незручний розклад  

7) Обслуговування студентів у читальному залі й бібліотеці  

8) Відсутність можливості оперативного розмноження роздавальних мат-лов для занять зі студентами  

9) Слабка система діагностики й контролю знань студента  

10) Якість змісту навчання  

11) Недостатнє врахування запитів споживачів випускників  

12) Організація виробничої практики  

13) Низька дисципліна студентів  

14) Омолодження викладацьких кадрів  

15) Недосконалість навчальних планів  

16) Недостатня лабораторно-практична база  

17) Рівень наукових досліджень  

18) Інше ____________________________________ 

19) Важко відповісти 

 

10. Навчальна та виробнича праактика – невід’ємна ланка навчання студентів. На 

Вашу думку чи оптимальний той варіант проходження практики, що діє у ВНЗ зараз? (якщо 

ні, вкажіть який на Ваш погляд варіант буде доцільним)? 

 

Рис. Л.20 Оптимальний варіант організації практики студентів за думкою викладачів 

 

а) Бажано після кожного курсу навчання 

б) На двох останніх курсах 

в) На останньому курсі 

г) Ваш варіант 
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12. Яку форму підвищення кваліфікації ви вважаєте найбільше прийнятною у 

сучасних умовах? 

 

Рис. Л.21 Пріоритетні форми підвищення кваліфікації викладачів 
 

1) Інститут підвищення кваліфікації  

2) Постійно діючі методичні семінари  

3) Стажування в професійних навчальних закладах,на підприємствах  

4) Виділення часу для індивідуальної творчої роботи  

5) Участь у роботі навчально-методичного об'єднання  

6) Наукове стажування за кордоном  

7) Відвідування лекцій колег у своєму й інших ВНЗ  

8) Вивчення нової літератури  

9) Участь у семінарах, конференціях, що проводяться ВНЗ або науковими організаціями  

10) Захист дисертації  

11) Курси (комп'ютерні, мовні, психологічні і т.д.) 
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Додаток М 

Тренінг за темою «Продуктивність» 
Опис: Для підвищення продуктивності необхідно ефективно скомбінувати економічні 

ресурси. Якщо це не зробити, виробництво може знизитися. Завданням економіста 

виробничого підприємства є пошук шляхів підтримання високої продуктивності. 

Спеціалізація може підвищити кваліфікацію співробітника, завдяки чому знизити витрати 

підприємства. 

На занятті студенти будуть виробляти прості паперові літаки. Спосіб комбінації 

ресурсів змінюється з тим, щоб продемонструвати шляхи підвищення продуктивності. 

Мета: формування уявлень студентів про шляхи підвищення продуктивності на основі 

комбінування ресурсів. 

Необхідні матеріали: а) у великій кількості обгортковий папір (чи газети), олівці, 

ручки, лінійки, кілька пар ножиць; б) кілька столів, за якими студенти будуть працювати; в) 

аркуш розрахунку продуктивності. 

Необхідний час: 45 хв. 

Порядок проведення заняття. 

1. Викладач пояснює групі, що вони будуть приймати участь в експерименті щодо 

визначення динаміки продуктивності у залежності від різного комбінування ресурсів. Задача 

кожної робочої групи – спробувати максимально збільшити продуктивність з мінімальною 

витратою ресурсів. 

2. Студенти розподіляються на групи по 5-6 осіб. 

3. Викладач демонструє групі як робити паперові літаки, використовуючи просту 

конструкцію, але у виробництві є дві необхідні умови: 

- обов’язково потрібно розрізати папір ножицями; 

- на крилах літаків повинні бути знаки команд (зірки, ініціали, назви груп тощо). 

Викладач пропонує групам зробити зразок літака, після чого збирає ці зразки. Роздає 

групам Аркуш розрахунку продуктивності. 

Раунд 1. Викладач пояснює, що на всіх працівників у підприємства є 1 ножиці і 1 

ручка. Кожен студент повинен працювати над літаком самостійно. Кожному працівнику 

дозволяється робити літак 5 хвилин. Через 5 хв. кожна група повинна занести данні до 

Аркушу розрахунку продуктивності. 

Раунд 2. Викладач оголошує, що тепер групи можуть спеціалізуватися. Групам 

надається близько 5 хв. для вирішення щодо організації спеціалізації. Ножиці і ручка в цьому 

раунді також одні на всіх. На виробництво літаків надається 5 хв., після чого студенти 

заносять дані до Аркушу розрахунку продуктивності. 

Раунд 3. Викладач оголошує, що групи можуть змінити спеціалізацію. Однак, зараз 

групи можуть отримати стільки ножиць і ручок, скільки захочуть. Після 5 хв. роботи, 

студенти заносять данні до Аркушу розрахунку продуктивності. 

Обговорення: 

1. Студенти доповідають про зміни продуктивності, особливо про показники випуску 

у хвилину. 

2. Обговорення того, як змінювалося виробництво літаків і чому. 

3. Обговорюється ефект від розподілу праці. 

4. Обговорення того, як спеціалізація відбилася на якості продукції. 

5. Обговорення впливу на виробництво додаткового капіталу (ножиць і ручок). 

Таблиця М.1 

Аркуш розрахунку продуктивності 

 Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 

Кількість вироблених літаків    

Кількість працівників    

Загальний робочий час (5 хв. х на кількість працівників)    

Випуск у хвилину (кількість літаків/ кількість хвилин)    
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Міні-кейс 1. Обґрунтування більш вигідного варіанта бізнесової 

діяльності підприємства 
Характеристика ситуації. Протягом кількох останніх років виробниче підприємство 

«Електрон» (спеціалізація вимірювальне обладнання) виробляло один вид виробів — 

тестери. За звітний рік воно використало свою виробничу потужність на 80 %. Основні 

показники його діяльності за звітний рік наведено в табл. М.1. 

Таблиця М.1 

Основні показники комерційної діяльності підприємства «Електрон» за звітний рік 

Показник Абсолютне значення, грн. 

Продажна ціна одиниці продукції 234 

Обсяг реалізації продукції 772200 

Змінні витрати на виготовлення виробів 594300 

Постійні витрати на виробництво і реалізацію 

продукції 

172200 

Валовий прибуток 15700 

 

Такі фінансові результати діяльності підприємства можна визнати явно недостатніми, 

оскільки валовий прибуток складає близько 4 % від величини власного капіталу фірми. 

Дирекція підприємства вважає більш-менш нормальними фінансові результати виробничо-

комерційної діяльності, котрі реально забезпечують не менше 10 % прибутковості власного 

капіталу. 

На рівні дирекції висунуто кілька підприємницьких ідей (пропозицій). 

Першу ідею висунув комерційний директор. Він запропонував знизити на 5 % 

продажну ціну виготовлюваного виробу, аби збільшити обсяг реалізації власної продукції. 

Друга ідея, яка заслуговує на увагу, належить виробничому директору підприємства. 

Вона передбачає проектування та освоєння виробництва нового виду продукції — нівеліру. 

Ключові показники цього бізнес-проекту наведено в табл. М. 2 складеним маркетологами 

прогнозом за перший рік функціонування нового виробництва очікуваний обсяг продажу 

виготовлюваних виробів може становити 1200 штук, у наступні роки — по 3000 одиниць 

щорічно. 

Таблиця М.2 

Розрахункові (прогнозні) показники бізнес-проекту організації виробництва нівелірів 

Показник Абсолютне значення, грн. 

Вартість устаткування для нового 

виробництва 

700000 

 

Змінні витрати на виготовлення одного 

виробу 

337,5 

 

Додаткові постійні витрати на річний 

випуск продукції (за винятком 

амортизаційних відрахувань) 

202500 

 

Продажна ціна одного виробу 570 

 

Специфічне міркування оприлюднив фінансовий директор підприємства. За його 

переконанням, розрахунок рентабельності продукції був зроблений некоректно, оскільки 

жодна частина постійних витрат загального характеру не була виокремлена для нового виду 

продукції. Він вважає, що сумісні витрати загального характеру, які нині складають 101400 

грн., необхідно розподілити між обома видами продукції. При цьому дві третини цих витрат 

треба віднести на виробництво нового виду продукції. 
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Зміст аналізу має полягати в наступному: 

по-перше, дати аналітичну оцінку обох бізнес-проектів продовження виробничо-

комерційної діяльності підприємства «Електрон», враховуючи міркування його провідних 

функціональних директорів; 

по-друге, висловити власну думку стосовно продукування одного чи двох видів 

продукції на цьому підприємстві та економічно обгрунтувати граничні обсяги випуску 

кожного з виробів. 

Міні-кейс 2. Вибір та освоєння продукування нових виробів 

Характеристика ситуації. Акціонерне товариство відкритого типу «Електрон», що 

продукує електронно-вимірювальну техніку, є високоспеціалізованим виробничим 

комплексом, який складається з трьох технологічно пов’язаних підприємств. Одним з 

найважливіших шляхів підвищення ефективності виробничої діяльності АТ «Електрон» за 

ринкових умов господарювання має стати освоєння нових видів продукції, 

конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Галузевий НДІ розробив кілька зразків нової вимірювальної техніки. За ступенем 

новизни конструкторських рішень вироби мають такі характеристики: 

виріб А — традиційний, створений з використанням наявних технічних рішень; 

виріб Б — принципово новий, сконструйований на основі нового технологічного 

принципу, не має аналогів в Україні та за кордоном; 

виріб В — вже використаний оригінальний інженерний підхід; не має вітчизняних 

аналогів, а за кордоном аналогічні прилади створюються з використанням дещо іншого 

принципу. 

Вибір найбільш ефективного зразка має базуватися на кількісному та якісному аналізі 

сукупності певних груп факторів. Загальна характеристика та оцінка впливу окремих груп 

факторів зводяться до наступного. 

1. ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ 

1.1. Найбільш повне (раціональне) використання виробничої потужності. Інформація 

про трудомісткість виробів за стадіями обробки і річний фонд часу наведено в табл. Вплив 

цього фактора визначається за допомогою укрупнених розрахунків завантаження резервних 

потужностей за трьома стадіями обробки. Відповідний висновок можна зробити на основі 

визначення і порівняння коефіцієнтів завантаження устаткування. Середній коефіцієнт 

перевиконання норм, що враховується при розрахунках, становить за стадіями: заготовчою 

— 1,1; механообробною і складальною — 1,2. 

1.2. Можливі витрати на підготовку та освоєння виробництва. По виробу А може 

використовуватися традиційна технологія, потрібні додаткові витрати на придбання 

технічної документації. Для розробки виробу Б необхідно створити спеціальну групу 

проектантів і нову дільницю плат печатного монтажу. Процесу освоєння продукування 

виробу В мають передувати незначні додаткові розробки і деякі зміни в технології його 

виготовлення. 

Таблиця М. 3 

Питома трудомісткість виробів і річний фонд часу за стадіями обробки 

Трудомісткість одиниці 

 

Стадія обробки виробів, 

нормо.год 

Річний фонд часу за 

стадіями обробки (резервна 

потужність), год А  Б В 

Заготовча 5 5 5,25 5000 

Механообробна 12 14 13,50 12000 

Складальна 15 18 17,00 10000 

Річна програма випуску, 

штук 

1100 1000 1000 — 
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Очікувані витрати на підготовку та освоєння виробництва продукції наведено в табл. 

М. 4. 

Таблиця М. 4 

Орієнтовні тривалість і величина витрат на підготовку та освоєння продукування 

виробів 

Виріб Тривалість підготовки та освоєння 

виробництва, місяців 

Витрати, грн. 

А 2 21000 

Б 6 118000 

В 4 43000 

 

1.3. Окремі якісні техніко-експлуатаційні показники. За рівнем надійності, 

довговічності і ремонтопридатності виріб А відповідає вимогам діючого вітчизняного 

стандарту. Виріб Б додатково забезпечує більш високу точність вимірювань. Виріб В має 

підвищену довговічність порівняно з технічним параметром виробу А. 

1.4. Використання конструкційних матеріалів. Для виготовлення виробів А і В 

використовуються традиційні матеріали, а виробу Б — платина та інші нетрадиційні 

матеріали. 

1.5. Розширення кооперованих зв’язків. Поставки комплектуючих вузлів і деталей 

здійснюються з використанням усталених кооперованих зв’язків. Стосовно виробу Б 

необхідно укласти нові угоди щодо поставки кількох комплектуючих деталей: для цього 

існує реальна можливість, оскільки є попередня усна домовленість з конкретними 

постачальниками. Разом з тим виникла необхідність пошуку можливого постачальника трьох 

комплектуючих деталей для виробу В. 

1.6. Використання уніфікованих вузлів і деталей при проектуванні виробів. 

Передбачено забезпечити високий рівень уніфікації вузлів і деталей у процесі проектування 

нових виробів. 

Вихідна інформація для визначення рівня уніфікації спроектованих виробів подана в 

табл.М. 5. 

Таблиця М. 5 

Загальна кількість і кількість уніфікованих деталей у спроектованих виробах 

Виріб Загальна кількість вузлів і 

деталей, штук 

Кількість уніфікованих вузлів і 

деталей, штук 

А 195 170 

Б 180 142 

В 178 150 

 

1.7. Транспортабельність виробів. Транспортування виробів А вимагатиме 

виготовлення спеціальних і тому дещо дорожчих контейнерів, що призведе до підвищення 

валових витрат на виробництво (собівартості продукції) на 0,6 %. Для здійснення 

транспортування виробу Б можуть використовуватися звичайні пакувальні матеріали. Що ж 

до виробів В, то додаткові витрати на пакування і транспортування його становитимуть 0,3 

% собівартості продукції. 

1.8. Структура та організація виробництва. Організація та освоєння випуску виробів А 

потребують деякого перепланування робочих місць, зумовленого зміною руху потоків вузлів 

і деталей. Необхідні певні зміни у чисельності ВТК підприємства у зв’язку з ускладненням 

процесу контролю якості виробів Б. Виготовлення виробів В може забезпечуватися за умови 

збереження існуючої організації виробництва. 
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2. ФАКТОРИ ВЕЛИЧИНИ І СТАБІЛЬНОСТІ ПОПИТУ НА ВИРОБИ 

2.1. Широта попиту на нову продукцію. Як свідчать результати маркетингового 

дослідження, існує стабільний ринок збуту виробу А в межах України через відсутність 

більш досконалих виробів цього типу. Вироби Б продаються на внутрішньому ринку, але не 

виключена можливість поставок цієї продукції на експорт за умови сприятливої ситуації на 

зовнішньому ринку. Збут продукції В здійснюється повністю на вітчизняному ринку. 

2.2. Можливість створення різновидів виробів. Такої можливості немає стосовно 

виробу А. Проте є можливість на базі виробу Б розробити серію однотипних приладів, а 

щодо виробу В необхідне подальше дослідження, щоб виявити таку можливість. 

3. КОМЕРЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ. 

Очікується достатня прибутковість виробів А і В. Технічний рівень виробу Б дозволяє 

його сертифікувати і завдяки цьому одержати додатковий прибуток за рахунок надвишки до 

продажної ціни. 

4. РЕКЛАМНІ ВИТРАТИ. 

Як показали розрахунки, витрати на рекламу виробу А не потрібні, а по виробах Б і В 

вони становитимуть приблизно 98 та 73 тисячі гривень щорічно впродовж перших трьох 

років їх продукування. 

Пропонується: 

На основі зіставлення техніко-економічних показників альтернативних зразків нових 

електронно-вимірювальних приладів, а також кількісного та якісного аналізу виокремлених 

виробничих й інших факторів Обґрунтувати найбільш прийнятний варіант організації 

виробництва продукції в АТ «Електрон» з урахуванням підприємницьких його інтересів. 
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Командне змагання за темою «Інтелектуальний капітал» 

Умови гри: Студенти попередньо готуються до семінарського заняття за питаннями. 

На занятті вони розподіляються на 2 групи (викладачем, самостійно, або як сидять – за 

рядами – залежить від підготовки, згортованості та ін. чинників). Призначаються капітани 

команд – їх функція – обрання з команди того, хто задає питання та того, хто відповідає на 

питання іншої команди. Кожен ігрок (студент) не може відповідати вдруге, поки не 

відповість кожен член команди (завдання капітанів – регулювання складності запитань-

відповідей та розрахунок можливостей своєї команди). Якщо ігрок відповідаючої команди не 

може відповісти на запитання, той хто задав запитання повинен запропонувати опоненту на 

вибір не менш як три відповіді, одна з яких повинна бути правильною. (При пропонуванні 

варіантів відповідей, чи – незмозі їх запропонувати з відповідної команди знімається бал, 

викладач же для себе фіксує не лише команду, а й студента для подальшого оцінювання та 

спостерігання прогресу). 

Приклад запитань (та можливих запропонованих відповідей) за темою: 

1. Фінансові ресурси підприємства - це: 

(а) преміальні виплати працівникам за виконані роботи (досягнені результати); б)

 кошти, спрямовані на поточні витрати, витрати на розширення, підтворення і 

виконання фінансових зобов'язань; в) грошові кошти на розрахунковому рахунку 

підприємства; г) кошти, вкладені у невиробничу сферу підприємства) 

2. До джерел внутрішнього фінансування підприємств не на- 

лежать: 

(а) грошові кошти, одержані від продажу майна; б) прибуток; в) дивіденди за 

придбаними акціями; г) амортизаційні відрахування.) 

3. Зовнішнє фінансування підприємств - це: 

(а) інвестування іноземними громадянами або фірмами; б) не пов'язані з 

діяльністю підприємства; в) кошти Держбюджету; г) внески співзасновників до 

статутного фонду.) 

4. З перелічених виберіть ті кошти, які мобілізуються підприємством на 

фінансовому ринку: 

(а) державні субсидії; б) не перераховані до Пенсійного фонду грошові 

кошти; в) дивіденди за акціями інших підприємств; г) грошовий еквівалент 

майнового внеску до статутного фонду підприсмства.) 

5. У порядку перерозподілу підприємство може одержати такі грошові кошти: 

(а) заборгованість від покупців продукції підприємства; б) виплата 

страховки за руйнування інженерно-технічної споруди; в) проценти на капітал у 

депозитних рахунках; г) довгострокові позики.) 

6. Оренда як форма довгострокового фінансування - це: 

(а) безоплатна передача іншим суб'єктам матеріальних цінностей для їх 

використання; б) засноване на договорі строкове і відшкодоване володіння та 

користування майном; в) продаж майна у кредит; г) відшкодування вартості основних 

засобів, придбаних в інших суб'єктів господарювання частинами.) 

7. Лізинг - це: 

(а) сплата боргів підприємства часткою власного майна; б) дольова участь 

підприємства у придбанні об'єктів нерухомості; в) використання майна підприємства під 

заставу; г) особливий вид оренди рухомого і нерухомого майна у кредитора, який придбав 

його з метою здавання в оренду.) 
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Продовження додатку Н 
 

8. Якщо підприємству передається право користування майном протягом терміну 

його повної амортизації із обов'язковим його поверненням власникові, то така операція 

називається: 

(а) фінансовий лізинг; б) взаємозалік; в) оренда з викупом; г) оперативний лізинг.) 

9. Фінансовий лізинг не передбачає: 

(а) обов'язкову передачу права власності на орендоване майно лізеру;  

б) передачу майна лізеру на термін, не менший, ніж термін повної амортизації;  

в) нарахування амортизації на орендоване майно лессором; г) нарахування амортизації 

на орендоване майно лізером.) 

11. Частина потенціалу підприємства, яка характеризується відсутністю 

матеріальної основи здобування доходів і невизначеністю розмірів цих доходів, називається: 

(а) кредитними ресурсами; б) нематеріальними активами;  

в) безготівковими грошовими ресурсами; г) нематеріальними ресурсами.) 

12. Нове художньо-конструктивне вирішення виробу, в якому досягається єдність 

технічних і естетичних властивостей, називається: 

(а) корисною моделлю; б) промисловим зразком; в) товарним знаком;  г) 

еталоном.) 

13. Товарні знаки і знаки обслуговування - це: 

(а) оригінальні позначення для вирізнення на ринку товарів і послуг одних 

виробників від однорідних товарів і послуг інших виробників; б) знаки для ідентифікації 

суміжних прав виробників; в)  знаки, що характеризують репутацію і становище 

підприємства в цілому; г) знаки, що вказують на відповідність товару встановленим 

стандартам.)  

14. Нематеріальні активи - це: 

(а) права власності і захист доступу до нематеріальних ресурсів підприємства та 

використання цих прав з метою одержання доходу; б) різновид нематеріальних ресурсів; в)

 об'єкти інтелектуальної власності, що захищені авторським правом; г) інформаційні 

технології.) 

15. Роялті - це: 

(а) грошовий потік як чистий прибуток підприємства разом з амортизаційними 

відрахуваннями; б) відрахування на соціальні заходи; в) плата за ліцензію у формі 

періодичних відрахувань протягом дії ліцензійної угоди; г) одноразова винагорода за 

право користування об'єктом ліцензійної угоди.) 

16. Попереджувальне маркування на товарі поряд з товарним знаком вказує на те, 

що: 

(а) товар в Україні випускається вперше; б) товар виготовлений за ліцензією; в)

 товар відповідає міжнародним стандартам серії ІБО-9000; г) товарний знак 

зареєстровано в Україні.) 

17. Фірмове найменування - це: 

(а) стале позначення підприємства, від імені якого здійснюється виробнича та 

інша діяльність; б) назва фірми, яка може змінюватись зі зміною організаційно-правової 

форми її існування; в) позначка, яка ставиться на кожній одиниці товару підприємства; 

г) знаки відповідності.) 

18. Норми амортизації нематеріальних активів встановлюються виходячи із: 

(а) нормативних документів, де вони чітко визначені і зафіксовані; б) терміну 

корисного використання нематеріального активу; в) 10-річного терміну використання 

нематеріального активу; г) нормативного терміну використання нематеріального активу.). 



Додаток П 

Зразок звітів MESE (програмний пакет Junior Achievement Ukraine) 
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Додаток Р 

Складові професійної компетентності, які повинні бути сформовані у студентів 

за результатами проходження системи практик 

Таблиця Р.1 

Складові професійної компетентності майбутніх економістів, які повинні бути 

сформовані за результатами проходження  

навчально-комп’ютерної практики 

 

Складові 

професійної 

компетентності 

Зміст складової 

професійної 

компетентності 

Вміння студента за визначеною складовою 

професійної компетентності 

1  2 3 

1. Аналітична 1.1. Здатність щодо 

проведення аналізу 

різноманітних 

економічних показників 

та процесів  

 

1.1.1. Визначати сукупність аналітичних та 

економічних показників діяльності 

підприємства. 

1.1.2. Визначати та вибирати існуючі 

методи для аналізу економічних явищ та 

процесів  

2.Прогностична 2.1. Організація 

інформаційних баз для 

дослідження і 

прогнозування 

економічних процесів 

2.2. Здатність виконувати 

економічні розрахунки 

засобами Microsoft Excel 

2.1.1. Організовувати детальний аналіз 

структури економічних показникив.  

2.1.2. Групування економічних показників 

для ефективної роботи з ними 

2.2.1. Формування звітів  і прогнозів на 

підставі інформаційних засобів візуалізації 

та обробки інформації  

2.2.2. Використовувати різноманітні 

функції  Microsoft Excelдля обчислення 

планових показників 

2.2.3. Використовувати інструменти 

Microsoft Excel для вирішення економічних 

завдань 

3. Інформаційна  3.1. Здатність 

використовувати сучасні 

інформаційні технології 

для цілей майбутньої 

професійної діяльності  

3.1.1. Використовувати різноманітні 

можливості Microsoft Excel для аналізу й 

подання економічних показників та 

процесів.  

3.1.2. Використовувати пошукові системи 

для отримання необхідної інформації.  

3.1.3. Подальше зберігання, роздрукування 

та використання отриманих результатів  
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Продовження додатку Р 
 

Таблиця Р.2 

Складові професійної компетентності майбутніх економістів, які повинні бути 

сформовані за результатами проходження навчальної практики «Віртуальне підприємство» 

 

Складові 

професійної 

компетентності 

Зміст складової 

професійної 

компетентності 

Вміння студента за визначеною складовою 

професійної компетентності 

1  2 3 

1. Аналітична 1.1. Здатність до 

економічного образу 

мислення 

1.2. Здатність щодо 

проведення аналізу 

різноманітних 

економічних показників 

та процесів  

 

1.1.1. розуміти сутність економічно-

господарської діяльності підприємства 

1.2.1. визначати сукупність аналітичних та 

економічних показників діяльності 

підприємства. 

1.2.2. визначати та вибирати існуючі 

методи для аналізу економічних явищ та 

процесів  

1.2.3. проводити аналіз конкурентного 

середовища та оцінювати місце 

підприємства в ньому; 

1.2.4. оцінювати економічну поведінку 

фірми на основі загальних закономірностей 

і принципів ринку; 

2. Прогностична 

 

2.1. Здатність до 

планування та організації 

діяльності підприємства 

2.2. Здатність до 

розрахунку основних 

економічних показників 

 

2.1.1. ухвалювати управлінські рішення 

щодо створення власної справи,  

2.1.2. моделювати діяльність фірми в 

ринковому середовищі  

2.1.3. забезпечувати 

конкурентоспроможність підприємства; 

2.2.1. розраховувати зміни та рух основних 

та оборотних фондів підприємства; 

2.2.2. обліковувати витрати;  

2.2.3. складати калькуляцію собівартості 

продукції; 

2.2.4. обліковувати витрати на персонал; 

2.2.5. вираховувати прибуток 

підприємства, визначати основні 

показники рентабельності та 

платоспроможності 

3.Інформаційна 3.1. Здатність ведення й 

подання в державні 

органі бухгалтерської, 

статистичної й 

податкової звітностіз 

використанням 

комп’ютерних технологій 

 

3.2.1. готувати звітність підприємства 

застосовуючи пакети професійних програм 

3.2.2. проводити аналіз звітності 

підприємства за допомогою програмного 

забезпечення 

3.2.3. знання термінів та органів подачі 

звітності 
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Продовження додатку Р 

 
Таблиця Р.3 

Складові професійної компетентності майбутніх економістів, які повинні бути 

сформовані за результатами проходження виробничої практики  

 

Складові 

професійної 

компетентності 

Зміст складової 

професійної 

компетентності 

Вміння студента за визначеною складовою 

професійної компетентності 

1  2 3 

1. Інформаційна 1.1. Здатність 

систематизації та 

використання 

документації 

підприємства 

 

1.2. Здатність 

організовувати 

процес збору та 

оброки інформації на 

підприємстві  

1.1.1. упорядкування та систематизація 

документообігу на підприємстві; 

1.1.2. здійснення пошуку та нагромадження 

інформації;  

1.1.3. вивчення нормативної та довідкової 

літератури;  

1.2.1. забезпечувати складання і проходження 

ділових документів з фінансово-статистичної 

звітності.  

1.2.2. організовувати та проводити вибіркові 

обстеження, моніторинг економічної 

діяльності підприємства.  

2. Аналітична 2.1. Здатність 

формувати системи 

показників для 

проведення 

дослідження 

економічної 

діяльності 

підприємства 

2.1.1. збирати, систематизувати та аналізувати 

дані для вирішення завдань фінансово-

економічної діяльності підприємства.  

2.1.2. визначати сукупність аналітичних 

показників, критерії їх оцінювання, вміти їх 

застосовувати.  

2.1.3. Виявляти резерви росту показників 

продуктивності. 

2.1.4. Здійснювати оцінку інвестиційних 

проектів. 

3. Прогностична 

 

3.1. Здатність до 

розрахунку планових 

показників і 

прогнозівекономічних 

показників 

 

 

 

 

3.2. Здатність до 

використання 

статистичної звітності 

підприємства в 

плануванні діяльності 

3.3. Здатність до 

професійного 

мислення 

 

 

3.1.1. здійснювати облік виконання планових 

завдань підприємством та оцінювати їх рівень;  

3.1.2. розраховувати зміни та рух основних та 

оборотних фондів підприємства; 

3.1.3. прогнозувати та обліковувати витрати;  

3.1.4. складати калькуляцію собівартості 

продукції; 

3.1.5. планувати витрати на персонал; 

3.1.6. прогнозуати  прибуток підприємства, 

визначати основні показники рентабельності 

та платоспроможності; 

3.2.1. вміти застосовувати методи 

статистичного аналізу при складані прогнозу 

розвитку підприємства; 

3.3.1. вивчення літератури професійного 

спрямування; 

3.3.2. вміння логічно ставити цілі і завдання  
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Продовження додатку Р 
Продовження таблиці Р. 3 

1 2 3 

 3.4. Здатність 

організовувати та 

контролювати 

власну поведінку 

для забезпечення 

ділових стосунків 

3.4.1. мати відповідний професії зовнішній вигляд 

та гардероб; 

3.4.2. вміння підтримувати професійні розмови; 

3.4.3. не допускати виникнення конфліктів на 

професійному підгрунті 

 

Таблиця Р.4 

Складові професійної компетентності майбутніх економістів, які повинні бути 

сформовані за результатами проходження переддипломної практики  

Складові 

професійної 

компетентності 

Зміст складової 

професійної 

компетентності 

Вміння студента за визначеною 

складовою професійної компетентності 

1  2 3 

1. Інформаційна  

 

1.1. Здатність формувати 

інформаційно-

дослідницьку базу 

підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Здатність 

організовувати та 

координувати діяльність 

підприємства 

 

 

 

 

 

1.3. Здатність 

організовувати процес 

збору та оброки 

економічної інформації 

на підприємстві  

1.1.1. здійснювати організацію та 

обробку внутрішньої та зовнішньої 

інформації про підприємство та його 

конкурентів.  

1.1.2. організовувати та проводити 

моніторинг господарсько-фінансової 

діяльності підприємства.  

1.1.3. володіти нормативно-правовою 

базою щодо організації економіко-

фінансового аналізу  

1.1.4. розробляти цілісну систему 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення стратегії розвитку 

підприємства 

1.2.1. запроваджувати організаційні 

зміни з урахуванням розроблених 

стратегій організаційного розвитку 

1.2.2. доводити завдання до підрозділів 

підприємства та стимулювати їх 

виконання. 

1.2.3. приймати управлінські рішення 

щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 

1.3.1. забезпечувати документообіг на 

підприємстві 

1.3.2. забезпечувати складання і 

проходження документів з фінансово-

статистичної звітності. 
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 Продовження додатку Р 
Продовження таблиці Р.4 

1 2 3 

2. Аналітична 2.1. Здатність виявляти 

причинно-наслідкові 

зв’язки процесів та явищ 

у галузі та формувати 

системи показників для 

проведення 

комплексного 

дослідження економічної 

діяльності підприємства  

 

 

2.2. Здатність до 

винайдення шляхів 

зниження собівартості 

продукції, виявлення 

резервів виробництва та 

підвищення 

продуктивності праці 

2.1.1. здійснювати облік виконання 

планових завдань підприємством та 

оцінювати їх рівень;  

2.1.2. розраховувати зміни та рух основних 

та оборотних фондів підприємства; 

2.1.3. обліковувати витрати;  

2.1.4. складати калькуляцію собівартості; 

2.1.5. обліковувати витрати на персонал; 

2.1.6. вираховувати прибуток 

підприємства, визначати показники 

рентабельності та платоспроможності 

2.2.1. визначати джерела формування 

прибутку підприємства, складові їх 

частини, розраховувати вплив факторів на 

величину прибутку й розробляти заходи 

щодо його зростання 

2.2.2. виявляти резерви виробничої 

потужності підприємства. 

2.2.3. розробляти заходи щодо економного 

використання наявних ресурсів. 

2.2.4. оптимізувати організацію 

виробництва продукції на підприємстві. 

2.2.5. визначати наявність резервів 

підвищення продуктивності праці. 

 2.3. Здатність 

обґрунтовувати методи 

дослідження 

результативності 

діяльності підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Здатність формувати 

звіти та аналітичні 

доповіді щодо динаміки 

розвитку підприємства 

 

2.3.1. обґрунтовувати необхідність обліку 

усієї сукупності факторів для визначення 

стратегії розвитку підприємства.  

2.3.2. формувати пропозиції щодо резервів 

поліпшення діяльності підприємства.  

2.3.3. на практиці застосовувати методи 

аналізу економіко-статистичної 

інформації.  

2.3.4. складати ґрунтовні аналітичні 

огляди, інформаційні записки щодо 

діяльності підприємства для наступного 

ефективного керівництва підприємством.  

2.4.1. проводити перевірку достовірності 

бухгалтерського та податкового обліку.  

2.4.2. складати попередні звіти за 

результатами, що були отримані 

підприємством.  

2.4.3. здатність виявляти помилки та 

порушення в фінансово-економічній та 

виробничій діяльності підприємства 
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Продовження додатку Р 
Продовження таблиці Р.4 

 

3. Прогностична  

 

3.1. Здатність планувати 

розвиток підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Здатність формувати 

тактичні плани розвитку 

фінансово-господарської 

діяльності підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Здатність 

прогнозувати зміни 

показників діяльності 

підприємства 

 

3.1.1. визначати цілі та пріоритети у 

розвитку фінансово-господарської 

діяльності підприємства.  

3.1.2. формувати місію та стратегію 

розвитку підприємства  

3.1.3. проводити комплексний 

статистичний аналіз підприємства та на 

його підставі розробляти стратегічні 

плани. 

3.2.1. складати тактичні плани на основі 

оцінки економічного потенціалу та 

динаміки розвитку підприємства.  

3.2.2. планувати виробничу програму 

підприємства і визначати її ресурсне 

забезпечення. 

3.2.3. адаптувати наявні ресурси 

підприємства для досягнення 

запланованих показників  

3.3.1. обирати методи прогнозування 

відповідно до поставленої мети. 

3.3.2. визначати тенденції діяльності 

підприємства з метою розв’язання 

актуальних економічних завдань та 

підвищення конкурентоспроможності.  

3.3.3. визначати перспективи розвитку 

підприємства.  

3.3.4. формувати прогноз розвитку 

фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

3.3.5. прогнозувати рівень витрат 

підприємства й оцінювати фінансовий 

результат щодо поставленої мети.  
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Продовження додатку Р 
Продовження таблиці Р.4 

 3.4. Здатність до 

розрахунку основних 

економічних показників 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Здатність до 

винайдення шляхів 

зниження собівартості 

продукції, виявлення 

резервів виробництва та 

підвищення 

продуктивності праці  

 

 

 

 

 

 

3.6. Здатність 

самостійного проведення 

наукового дослідження 

3.4.1. здійснювати облік виконання 

планових завдань підприємством та 

оцінювати їх рівень;  

3.4.2. розраховувати зміни та рух основних 

та оборотних фондів підприємства; 

3.4.3. обліковувати витрати;  

3.4.4. складати калькуляцію собівартості; 

3.4.5. обліковувати витрати на персонал; 

3.4.6. вираховувати прибуток 

підприємства, визначати показники 

рентабельності та платоспроможності 

3.5.1. визначати джерела формування 

прибутку підприємства, складові їх 

частини, розраховувати вплив факторів на 

величину прибутку й розробляти заходи 

щодо його зростання 

3.5.2. виявляти резерви виробничої 

потужності підприємства. 

3.5.3. розробляти заходи щодо економного 

використання наявних ресурсів. 

3.5.4. оптимізувати організацію 

виробництва продукції на підприємстві. 

3.5.5. визначати наявність резервів 

підвищення продуктивності праці. 

3.6.1. уміння відбирати, систематизувати 

та обробляти інформацію відповідно до 

мети дослідження; 

3.6.2. уміння обґрунтовувати наукові 

висновки та конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення реального досліджуваного 

об’єкту; 

3.6.3. уміння, використовуючи дані 

наукових досліджень, розробляти 

методики та методичні рекомендації щодо 

впровадження результатів наукових 

досліджень; 

3.6.4. уміння обґрунтовувати економічну 

ефективність впровадження наукових 

досліджень; 

3.6.5. уміння дотримуватися професійної 

етики у процесі здійснення наукових 

досліджень на об’єкті практики. 

 

 



 286 

Додаток С 

Діагностична методика 1 

Завдання для діагностування рівня сформованості складових професійної 

компетентності студентів ІІ курсу 
 

Завдання 1 Створення, заповнення та форматування таблиць, виконання елементарних 

розрахунків 

Рівень 1:  Побудуйте таблицю, розрахувавши підсумки: 

 
Рис. С.1.1 Результат виконання завдання 1, рівня 1 

Рівень 2: Побудуйте таблицю: Стовпчик ПІБ заповнить за допомогою автозаповнення, 

для чого створить список торгових агентів. Ціна однієї одиниці реалізованої продукції 

складає 12 грн. Стовпчик З/п складає 5 % від суми продажів. Розрахуйте підсумки. 

 
Рис. С.1.2 Результат виконання завдання 1, рівня 2 

Рівень 3. Вам необхідно зробити звіт щодо продажів закордонним покупцям продукції 

підприємства та зробити аналіз щодо приросту до попереднього місяця. Обсяг продажів – 

наданий. Вартість однієї одиниці продукції – 240 євро. Для подальшого аналізу та більшої 

наочності, якщо приріст негативний (має знак «-«), необхідне виділення цих позицій 

червоним кольором.  
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Продовження додатку С 

 

 
Рис. С.1.3 Результат виконання завдання 1, рівня 3 

 

Рівень 4. Ви продавець мобільних телефонів. Маєте три точки реалізації. Кожен день 

магазини відправляють вам звіти про об’єми продажів (на аркуші «Для рівня 4» наведені 

данні за період). 

Вам для ефективного ведення бізнесу необхідно аналізувати данні по щоденній 

виручці за кожним магазином та за весь період. 

Також необхідно подавати звіти щодо продажів окремих марок та моделей телефонів 

за звітні періоди. 

Побудуйте зведену таблицю. 

 

 
Рис. С.1.4 Результат виконання завдання 1, рівня 4 
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Продовження додатку С 
Завдання 2. 

Використання вбудованих функцій та інструментів 

Рівень 1. Розрахуйте прибуток від продажів, якщо ціна продукції складає 600 грн., 

кількість реалізованої продукції – 100 од. Витрати складають 40%, податок – 13 % від 

доходу.  

 
Рис. С.2.1 - а Початкова розрахункова таблиця завдання 2, рівня 1 

Проаналізуйте, як потрібно змінити: 

1) ціну; 

2) обсяг, 

щоб ваш прибуток становив 35250 грн. 

(Підказка: скористайтесь інструментом «Добір параметру»). 

      
Рис. С.2.1 - б Результат виконання завдання 2, рівня 1 

 

Рівень 2. Побудуйте таблицю та за її даними спрогнозуйте прибуток фірми у 2014 

році методом лінійної регресії. 

 

  
Рис. С.2.2 Результат виконання завдання 2, рівня 2 
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Продовження додатку С 
 

Рівень 3. Побудуйте графік погашення кредиту у розмірі 100 000 грн. Річна процентна 

ставка 12 %, кредит узятий на 3 роки з щомісячною виплатою.  

 

 
      
Рис. С.2.3 Результат виконання завдання 2, рівня 3 

 

Рівень 4. Підприємство виробляє продукцію 2-х видів, на яку витрачає сировину 3-х 

типів. Щоденна кількість сировини на складі: 1-го типу – 580 шт., 2-го типу – 250 шт., 3-го 

типу – 1350 шт.  

На кожен виріб продукції 1 виду витрачається сировини: 1-го типу – 2 шт., 2-го типу – 

2 шт., 3-го типу – 15 шт. 

На кожен виріб продукції 2 виду витрачається сировини: 1-го типу – 6 шт., 2-го типу – 

5 шт., 3-го типу – 8 шт. 

Дохід від реалізації продукції 1-го виду – 450 грн., 2-го виду – 250 грн. 

Визначити скільки виробів кожного виду доцільно виробляти підприємству для 

максимізації доходу. 

Для виконання завдання побудуйте наступну таблицю: 

 
Рис. С.2.4 - а Початкова розрахункова таблиця для виконання завдання 2, рівня 4 
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Продовження додатку С 
 

Побудова математичної моделі: 

Вводимо позначення: х1 – кількість виробів 1 виду; х2 – кількість виробів 2 виду. 

3х1 +2х2  580 

2х1 +5х2  240 

15х1 +8х2  1350 

х1  0 

х2  0 

(також необхідне накладання умов цілого числа на результати розрахунків) 

Цільова функція має максимізувати дохід: 

450х1 +250х2  max 

 
Рис. С.2.4 – б Отриманий результат 

 

Завдання 3: Побудова діаграм 

Рівень 1. За наведеною таблицею побудуйье 2 гістограми, які відображають 

відповідно динаміку обсягу виробництва та виручки. 

Таблиця С.3.1 

 

     
Рис. С.3.1 (а, б) Отриманий результат:
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Продовження додатку С 
 

Рівень 2. За наведеною таблицею побудуйте конічну порівняльну діаграму. 

 
Рис. С.3.2. Отриманий результат: 

 

Рівень 3. За наведеною таблицею побудуйте конічну порівняльну діаграму. Дайте 

діаграмі назву та підпишить значення. 

 
Рис. С.3.3. Отриманий результат: 

 

Рівень 4. За наведеною таблицею побудуйте конічну порівняльну діаграму. Дайте 

діаграмі назву, підпишить осі та значення. 

 
Рис. С.3.4 Отриманий результат: 

 



 292 

Продовження додатку С 

 

Методичні рекомендації щодо визначення рівня сформованості складових 

професійноїкомпетентності 
 

Пропоновані для перевірки завдання містять усі групи пропонованих програмою 

професійних компетентностей, проте, ключовими є розрахункова та інформаційна. Завдання 

розраховані на диференціацію рівня сформованості компетентностей. До того ж методика 

перевірки додатково формує у студентів самостійність при прийнятті рішень, адекватну 

оцінку своїх вмінь, пропонуючи вирішити не усі завдання, але тільки найбільш складні, що 

можуть вирішити студенти. Наведені результати вирішення завдань дають змогу студентам 

оцінити свої сили. 

Перед початком діагностування студентам пропонується інструкція (в усному вигляді 

керівником практики та, бажано, в електронному вигляді). 

 

Інструкція для студентів. 

Пропонуємо вам виконати три завдання для перевірки своїх можливостей в роботі з 

електронними таблицями. Завдання знаходяться у файлі «Завдання.docx».  

Пропоновані вам завдання мають 4 рівні складності. Вам потрібно самостійно обрати 

завдання будь-якого з рівнів складності, які ви можете вирішити.  

(Наприклад, ви можете вирішити Завдання 1) – 4 рівня складності, якщо Завдання 2) – 

4 рівня складності ви не можете вирішити, ви маєте обрати завдання більш нижчого рівня, 

наприклад, 3-го рівня або ж 2-го)  

Для перевірки правильності виконання завдання, після кожного з них наведений 

результат, який ви повинні отримати. Якщо ви сумніваєтесь у правильності виконання, 

вирішить завдання більш нижчого рівня. 

 

Критерії оцінювання сформованості компетентностей 

Студентам пропонується 3 завдання 4 рівнів складності. 

Правильне виконання: 

Завдання 4 рівня – 33 б. - 3 завдання – 99 б. 

Завдання 3 рівня – 25 б.  - 3 завдання – 75 б. 

Завдання 2 рівня – 19 б.  - 3 завдання – 57 б. 

Завдання 1 рівня – 13 б.  - 3 завдання – 39 б. 

 

Оцінка  

в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

80-100 Відмінно А 
Відмінно 

Рівень сформованості компетентностей - 4 

60-79 Добре  В,С 

Добре 

Рівень сформованості компетентностей - 3 

40-59 Задовільно  D,Е 

Задовільно 

Рівень сформованості компетентностей - 2 

1-39 Незадовільно  FХ 
Незадовільно 

Рівень сформованості компетентностей - 1 
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Додаток Т 

 

Діагностична методика 2 

Діагностика сформованості складових професійної компетентності 

студентів IV курсу 

 
Завдання діагностування 

 

Тема 1. Маркетингова діяльність підприємства: 

Задача 1. Мале підприємство освоїло виробництво трьох видів побутової техніки — 

ваги побутові ДВП-5М, ваги побутові НПП-2, ваги підлогові ДВП-130. 

Необхідно розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності товару за 

окремими видами побутової техніки і за цим показником визначити вид побутових ваг, який 

є найбільш конкурентоспроможним на ринку. Необхідні для розрахунків вихідні дані 

наведено у таблиці. 

Таблиця Т.1 

Вихідні дані по окремих видах вагів для розрахунку групових та інтегрального показників 

конкурентоспроможності продукції 

Параметри 

Оціночні значення параметрів виробів, балів 

Ваги побутові 

ДВП-5М 

Ваги побутові 

НПП-2 

Ваги підлогові 

ДВП-130 
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Споживчі 

• Надійність (дієздатність шкали) 8 6,2 7 5,8 8 5,2 

• Довговічність (міцність і некорозійність) 7 6,1 6 5,6 7 6,2 

• Зручність користування (дія механізму, 

форма, маса) 
6 6.4 7 5,6 7 5,8 

• Дизайн (зовнішнє оформлення) 8 7,6 8 6,4 8 6,2 

• Гарантійне обслуговування 8 7,1 8 6,4 7 6,1 

• Упаковка б 5,6 6 2,4 6 5,8 

Економічні 

• Продажна ціна 6 8,2 7 9,0 7 7,1 

• Витрати на ремонт 6 5.9 6 5,8 5 3,8 

• Вартість обслуговування 5 5,1 7 5,2 7 5.8 

• Непередбачувані витрати 3 2,7 3 2,1 3 2.0  

Екологічні 6 5 7 8 8 5 

* Оціночні значення параметрів по виробах у балах розраховано відносно до 

максимально можливої кількості балів – 10. 

Рішення.  

1. Інтегральний показник конкурентоспроможності товару, що аналізується по 

відношенню до еталону, будується на основі групових показників по споживчим і 

економічним параметрам: 
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,
EП

CП

I

I

I
K 

            
де КІ - інтегральний показник конкурентоспроможності товару, що аналізується по 

відношенню до еталону; 

  Iсп  - груповий показник по споживчих параметрах; 

  Iеп  - груповий показник по економічних параметрах. 
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де Сi - i-й споживчий параметр товару, що аналізується;  

   Сio - i-й споживчий параметр еталону; 

n – кількість споживчих параметрів. 
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де Еj - j-й економічний параметр товару, що аналізується;  

   Еjo - j-й економічний параметр еталону; 

 p – кількість економічних параметрів. 

1. Розрахунок групових показників конкурентоспроможності проведено у таблиці 

Таблиця Т.2 

Розрахунок групових показників конкурентоспроможності по видах вагів 

 

Показники 

Рівень задоволення потреб споживачів, балів** 

Ваги побутові 

ДВП-5М 

Ваги побутові 

НПП-2 

Ваги підлогові 

ДВП-130 

Е
та

л
. 

в
и

р
іб

 

Виріб фірми 

Е
та

л
. 

в
и

р
іб

 

Виріб фірми 

Е
та

л
. 

в
и

р
іб

 
Виріб фірми 

бали 
оцінка 

(3/2) 
бали 

оцінка 

(6/5) 
бали 

оцінка 

(9/8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Споживчі 

• Надійність (дієздатність шкали) 8 6,2 0,78 7 5,8 0,83 8 5,2 0,65 

• Довговічність  7 6,1 0,87 6 5,6 0,93 7 6,2 0,89 

• Зручність користування  6 6,4 1,07 7 5,6 0,8 7 5,8 0,83 

• Дизайн (зовнішнє оформлення) 8 7,6 0,95 8 6,4 0,8 8 6,2 0,72 

• Гарантійне обслуговування 8 7,1 0,89 8 6,4 0,8 7 6,1 0,87 

• Упаковка б 5,6 0,93 6 2,4 0,4 6 5,8 0,97 

Разом (ІСП): Х Х 5,49 Х Х 4,56 Х Х 4,93 

Економічні  

• Продажна ціна 6 8,2 1,37 7 9,0 1,29 7 7,1 1,01 

• Витрати на ремонт 6 5,9 0,98 6 5,8 0,97 5 3,8 0,76 

• Вартість обслуговування 5 5,1 1,02 7 5,2 0,74 7 5,8 0,83 

• Непередбачувані витрати 3 2,7 0,9 3 2,1 0,7 3 2,0  0,67 

Разом (ІЕП): Х Х 4,27 Х Х 3,7 Х Х 3,27 
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2. Розрахунок інтегральних показників конкурентоспроможності вагів: 

;29,1
27,4

49,5
1 IK

 

;23,1
7,3

56,4
2 IK

 

.51,1
27,3

93,4
3 IK

 
Найвищий інтегральний показник конкурентноздатності мають ваги підлогові ДВП-

130 (КІ3 =1,51). 

 

(Зайві дані: Екологічні показники) 

 

Тема 2. Ресурсне забезпечення підприємства 

 

Основні фонди 

Задача 2. Виходячи з наведених у таблиці даних, розрахувати показники 

фондоозброєності та технічної озброєності та їх зміни по підприємству: 

Таблиця Т.3 

Показники 2012 р. 2013 р. 

Відновна вартість основних виробничих фондів 

підприємства, тис. грн. 
12734,0 14821,0 

у тому числі вартість обладнання на устаткування, 

тис. грн. 4567,0 5343,0 

Амортизаційні відрахування 
127,0 168,0 

Середньоспискова чисельність працюючих, осіб. 
1986 2028 

 

Рішення. 

1. Фондоозброєність: 

а) у 2012 р.: 

грн./особтис.,
осіб

грн.тис.,
46

1986

012734


; 

б) у 2013 р.: 

особ/.грн.тис,
осіб

.грн.тис,
37

2028

014821


; 

в) зміна:  

7,3 тис. грн./особ – 6,4 тис. грн./особ = +0,9 тис. грн./особ 

2. Визначаємо технічну озброєність: 

а) у 2012 р.: 

особ/.грн.тис,
осіб

.грн.тис,
32

1986

04567


; 

б) у 2013 р.: 

особ/.грн.тис,
осіб

.грн.тис,
62

2028

05343


; 

в) зміна:  

2,6 тис. грн./особ – 2,3 тис. грн./особ = +0,3 тис. грн./особ 

(Зайві дані: Амортизаційні відрахування). 
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Оборотні фонди 

Задача 3. Визначити місячну потребу хлібозаводу в борошні для забезпечення ви-

робництва продукції, його мінімальний, середній і максимальний запас, якщо відомо, що 

період поставки сировини - 7 днів, а можливий період зриву поставки - 3 дні. Підприємству 

для забезпечення виконання денної виробничої програми необхідно використати 1100 кг 

борошна, причому його природні втрати становлять 1,8%. Середньогалузевий коефіцієнт 

виходу хлібобулочних виробів 130% Режим роботи хлібозаводу на місяць -28 робочих днів. 

Фонд заробітної плати на місяць становить 50 890 грн. 

Рішення. 

1. Визначаємо середньоденне споживання борошна: 

 

 

 

2. Визначаємо мінімальний запас борошна: 

),(4,335938,1119.min кгпостТзривДЗ  , 

де Д – середньоденне споживання борошна, 

Тзрив.пост. – період зриву поставок 

3. Середній запас борошна: 

);(7,72786,78285,04,3359.5,0min кгЗпоточнЗЗсер   
),(6,783878,1119 кгТпостДЗпоточн   

де Зпоточн. – період поставки сировини 

4. Максимальний запас борошна: 

)(111986,78384,3359.min кгЗпоточнЗЗмакс   
5.  Місячна потреба хлібозаводу в борошні: 

)(4,31354288,1119 кгДробДПміс  , 

де Дроб – кількість днів роботи хлібозаводу. 

(Зайві дані: Середньогалузевий коефіцієнт виходу хлібобулочних виробів, фонд 

заробітної плати). 

 

Персонал підприємства. 

Задача 4. Виробнича трудомісткість робіт на рік складе 2580 тис. нормо-годин, 

плановий фонд часу на одного робітника в рік 1951 г., планове виконання норм вироблення 

115%, . 

Визначити чисельність робітників-відрядників. 

Рішення. 

1. Визначимо чисельність робітників-відрядників: 

1150
15,11951

2580000
. 


явЧ

(чол.) 

(Зайві дані відсутні) 

 

Задача 5. Визначити загальну заробітну плату робітника - відрядника підприємства. 

Робітник за місяць відпрацював 22 дні. Робітник виготовив за місяць 100 виробів А з 

розцінкою 5,54 грн. за один виріб і 140 виробів Б з розцінкою 3,87 грн. за виріб. Премія 

складає 20% 
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)(8,1119
100

8,1100
1100 кгД 
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Рішення: 

Відрядно-преміальна – оплата праці ВПЗ  включає відрядний заробіток ВЗ  і премію П 

за досягнення результатів, що стимулюються: 

                     ВПЗ =Зв+ П = ПЦК                        

Звідси,  

відрядний заробіток складе:     80,109514087,310054.5  (грн); 

премія складає:               16,2192,080,1095   (грн);                  

загальна заробітна плата складе: 96,131416,21980,1095  (грн). 

(Зайві дані: кількість днів відпрацьованих робітником за місяць) 

 

Тема 3. Виробничий процес. 

Задача 6. У плановому періоді підприємство повинно доставити споживачам 7500 шт 

металовиробів середньої ваги 0,85 кг. Продуктивність праці планується підвищити на 0,05%. 

Коефіціент використання металу – 0,72. При цьому 30% металу можуть повторно 

використовуватися у виробництві. На плановий період підприємство уклало договір на 

поставку йому металу в обсязі 8 тонн.  

Обґрунтувати виробничу програму підприємства з виробництва металовиробів з 

точки зору забезпеченості металом. 

Рішення 

1. Розрахуємо норму витрат металу на один виріб: 

      0,85 : 0,72 = 1,18 (кг). 

2. Розрахуємо можливий випуск продукції з одержаного металу: 

      8000 : 1,18 = 6779 (виробів). 

3. Розрахуємо величину відходів, які можуть повторно використовуватися у 

виробництві: 

      8000×(1– 0,72) ×0,3 = 672 (кг). 

4. Розрахуємо можливий випуск продукції із металовідходів: 

      672 : 1,18 = 569 (виробів). 

5. Загальна кількість металовиробів складає: 

      6779+569 =7348 (виробів). 

6. Загальна кількість металу складає: 

          7348×1,18 = 8179,36 (кг). 

7. Брак металу для виконання виробничої програми складає: 

          8179,36 – 8000 = 179,36 (кг). 

(Зайві дані: Продуктивність праці) 

Тема 4. Доходи і витрати. 

Задача 7. Калькуляція собівартості одиниці продукції підприємства представлена в 

таблиці. 

Рівень рентабельності запланований у розмірі 15%. Обчислити вільну відпускну цін з 

ПДВ і суму ПДВ, яку буде сплачено до бюджету. 

Таблиця Т.4 

Калькуляція собівартості продукції 

Статті калькуляції Сума, грн. 

1 2 

1. Вартість основного капіталу 905400 

2. Вартість основних і допоміжних матеріалів 95,6 

3. Куповані напівфабрикати 75,5 

Продовження додатку Т 

Продовження Таблиці Т.4 

1 2 
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4. Паливо та енергія на технологічні цілі 68,2 

5. Зарплата основних виробничих робітииків 32.5 

6. Заробітна плата допоміжних виробничих робітників 4,3 

7. Відрахування на соціальні заходи від заробітної плати 3.1 

8. Загально виробничі витрати 77.9 

9. Адміністративні виграти 35,8 

10. Інші виробничі витрати 0,9 

11. Заробітна плата директора 3000 

12. Втрати на збут 7,3 

 

Рішення: 

1. Обчислюємо вартість матеріальних затрат у собівартості продукції і повну 

собівартість: 

.)(3,2392,685,756,95 грнМЗ   
У даному розрахунку витрати на матеріальні ресурси не враховують ПДВ, стягненого 

постачальниками цих ресурсів, оскільки цей податок у витрати виробництва не включається. 

2. Визначаємо виробничу собівартість продукції: 

.)(8,3939,08,359,771,33,45,323,239 грнCв   
3. Визначаємо повну собівартість продукції:  

.)(1,4013,78,393 грнСп   
4. При запланованому рівні рентабельності по відношенню до собівартості виробу 

можна визначити оптову ціну підприємства: 

.)(27,46115,11,401 грнЦопт   
5. При ставці ПДВ 20% оптово-відпускна ціна становитиме: 

.)(52,55320,127,461 грнвідпЦотп   
6. Сума ПДВ, яка входить в ціну виробника і повинна бути сплачена в бюджет, 

дорівнює: 

.)(25,9227,46152,553 грнПДВ   
Вільна відпускна ціна з ПДВ становить 553,52грн. та суму ПДВ, яку буде сплачено до 

бюджету є: 92,25 грн. 

(Зайві дані – заробітна плата директора та вартість основного капіталу) 

 

Задача 8. За рік підприємство виготовило 3000 виробів загальною собівартістю 82000 

грн., причому питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у собівартості 

становить 32%, адміністративно-управлінських – 18 %. Розрахувати величину загально 

виробничих витрат, які були включені у калькуляцію собівартості одиниці продукції, якщо їх 

загальна сума дорівнює 49,5 тис. грн. 

Рішення: 

1. Визначаємо собівартість одного виробу: 

.)(3,27
3000

82000
грн

 
2. Сума заробітної плати, що включається в калькуляцію собівартості одиниці 

продукції: 

.)(74,832,03,27 грн  
Тоді величина заробітної плати на весь випуск становитиме: 

.)(26220300074,8 грн  
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 299 

3. Загальновиробничі витрати розподіляються на окремі вироби пропорційно величині 

основної заробітної плати. Для цього визначається коефіцієнт розподілу: 

,89,1
26220

49500


Зз

Зв
Крозп

 
де Зв - загальна сума загальновиробничих витрат; 

Зз  - загальна величина заробітної плати виробничих робітників. 

Це означає, що на 1 грн. заробітної плати припадає 1,89 грн. загальнови-робничих 

витрат. 

4. Знаючи, що в собівартості одиниці продукції міститься 8,74 грн. заробітної плати, 

визначаємо величину загальновиробничих витрат в собівартості одиниці продукції: 

.)(52,1689,174,8 грн  
(Зайві дані – відсоток адміністративно-управлінських витрат у собівартості продукціїЇ 

Тема 5. Фінансова діяльність підприємства. Основні фінансові результати. 

Задача 9. Визначити прибуток та рентабельність виробу на кожному з трьох 

підприємств, які випускають праски однакової моделі, якщо повна собівартість виробу на 

підприємствах: С 1 = 220 грн / шт., С 2 = 250 грн / шт., С 3 -265 грн /шт., а річний обсяг 

продукції прасок становить: N 1 = 10 тис. шт. / рік; N 2 = 6 тис. шт. / рік; N 3  = 2 тис. шт. / рік. 

Оборотні кошти відповідно Ок
1
 = 6800, Ок

2
 = 7900, Ок

3
 = 8200 тис. грн. Відомо, що 

нормативна рентабельність виробу (Р н ) — 18 %. 

Рішення. 

1. Визначимо середньогалузеву собівартість праски 

С сг = 2000600010000

2000265600025010000220





 = 235 (грн.) 

2. Визначимо оптову ціну виробу (Ц) 

Ц = С сг [ 1+ 100

Рн

] = 235 · [ 1+ 100

18

 ] = 277,3 (грн / шт.) 

3. Визначимо прибуток на 1 праску для кожного підприємства за формулою 21.1: 

П= Ц – С              

П 1 = 277,3 - 220 = 57,3 ( грн); 

П 2 = 277,3 - 250 = 27,3 (грн); 

П 3  = 277,3 - 265 = 12,3 (грн). 

4. Визначимо рентабельність виробу для кожного з підприємств за формулою 21.2: 

Р = С

П

· 100%;  

Р 1 = 220

3,57

·100% = 26,0%; Р
2

 = 250

3,27

 ·100% = 10,9%; Р 3  = 265

3,12

· 100% = 4,6 %.  

(Зайві дані: обігові кошти.) 

Задача 10. За даними Звіту про фінансові результаті визначити прибуток 

підприємства від звичайної діяльності до оподаткування за звітний рік. 

Дані для розрахунку (тис. грн.): 

1) Дохід (виручка) від реалізації продукції – 8594,6. 

2) Податок на додану вартість та інші вирахування з доходу – 601,4. 

3) Собівартість реалізованої продукції – 5320,7. 

Продовження додатку Т 
 

4) Оплата праці основних робітників – 611,2 

5) Витрати на преміювання працівника з нагоди ювілею – 0,25 
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6) Інші операційні доходи – 5930,8. 

7) Адміністративні витрати – 857,3. 

8) Витрати на збут – 54,2. 

9) Інші операційні витрати – 6496,9. 

10) Дохід від участі у капіталі – 47,1. 

11) Фінансові витрати – 62,0. 

Рішення. 

Прибуток підприємства від звичайної діяльності до оподаткування за звітний рік: 

8594,6–601,4–5320,7+5930,8–857,3–54,2-6496,9+ 

+47,1–62,0=180,0 тис. грн. 

(Зайві дані – оплата праці основних робітників, витрати на преміювання працівника з 

нагоди ювілею) 

 

Методичні рекомендації до проведення діагностики сформованості складових 

професійної компетентності 

Програмою практики встановлено мету формування чотирьох груп професійних 

компетентностей: інформаційної, аналітичної, розрахунково-статистичної та професійно-

культурної. 

Професійно-культурна компетентність формується у студентів на тренінгових 

заняттях, знаходиться у групі особистісних компетентностей, у рамки дослідження 

сформованості професійних компетентностей не включається.  

Інформаційна компетентність також не входить у діагностувальну методику, адже, 

передбачено, що студент пройшов практику, а отже, зібрав усю необхідну документацію, 

систематизував її, отримав необхідні дані, заповнив щоденник та склав звіт, додавши до 

нього необхідні копії документів, тому рівень сформованості інформаційної компетентності 

вважаємо достатнім. 

Таким чином, діагностуванню підлягають дві групи професійних компетентностей: 

аналітична та розрахунково-статистична. Для визначення рівня останньої діагностуванням 

передбачено 10 розрахункових завдань за програмою виробничої практики. Для визначення 

рівня сформованості аналітичної компетентності у завдання введені надлишкові дані, отже 

студент при діагностуванні повинен не лише вирішити завдання за поданими даними а й 

визначити необхідні дані. 

Кожне правильно вирішене завдання оцінюється у 10 балів. 

Критерії оцінювання  

Оцінка  

в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

80-100 Відмінно А 
Відмінно 

Рівень сформованості компетентностей - 4 

60-79 Добре  В,С 
Добре 

Рівень сформованості компетентностей - 3 

40-59 Задовільно  D,Е 
Задовільно 

Рівень сформованості компетентностей - 2 

1-39 Незадовільно  FХ 
Незадовільно 

Рівень сформованості компетентностей - 1 
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Додаток У 

Діагностична методика 3 

Діагностика сформованості складових професійної компетентності  

студентів IІІ курсу 

 

Тема 1 Підприємництво як особливий вид діяльності 

1.1.Підприємництво - це: 

а) економічна діяльність, що базується на самостійній ініціативі, власному ризику та 

спрямована на задоволення потреб суспільства у товарах (роботах, послугах) і отримання 

прибутку; 

б) ініціативна господарсько-фінансова діяльність суб'єктів різних форм власності в рамках 

чинного законодавства на свій ризик і під власну фінансову і майнову відповідальність; 

в) діяльність спрямована на розширення ресурсних можливостей фірми. 

1.2. Під організаційною структурою фірми розуміється: 

а) організація контролю за виробничим процесом і досягнення фірмою намічених цілей; 

б) її організація з окремих підрозділів з їх взаємозв'язками, які визначаються поставленими 

перед фірмою і її підрозділами цілями, і розподілом між ними функцій; 

в) сукупна система управління і розвитку підприємства з метою стабілізації обсягів 

виробництва і рівня прибутку; 

г) структура галузевої технології виробництва, а також транспортні зв'язки між виробничими 

підприємствами. 

1.3.Визначити вищий орган управління товариства з обмеженою відповідальністю: 

а) ревізійна комісія; 

б) збори учасників; 

в) дирекція; 

г) голова. 

1.4. Які документи подаються засновником (засновниками) державному реєстратору для 

проведення державної реєстрації юридичної особи: 

1) реєстраційну картку встановленого зразка; 

2) копію рішення засновника про створення юридичної особи; 

3) два примірника установчих документів; 

4) документ про сплату реєстраційного збору. 

Тема 2. Ресурси підприємства: основні та оборотні фонди 

2.1. До основного капіталу підприємства відносять 

а) основні засоби, нематеріальні активи, довготермінові фінансові вкладення; 

б) основні засоби, запаси, поточні фінансові вкладення; 

в) нематеріальні активи, запаси, витрати майбутніх періодів. 

2.2. Рівень використання основних виробничих фондів характеризують: 

а) рентабельність, прибуток; 

б) фондовіддача, фондомісткість; 

в) фондоозброєність праці робітників; 

г) коефіцієнт змінності; 

д) продуктивність праці робітників. 

2.3. Які показники характеризують ефективність використання обігових коштів: 

а) прибуток, рентабельність виробництва; 

б) фондовіддача, фондомісткість продукції, фондоозброєність праці; 

в) коефіцієнт оборотності, середня тривалість одного обороту; 

г) рівень віддачі обігових коштів. 
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Продовження додатку У 
2.4. Якщо коефіцієнт оборотності оборотних засобів дорівнює 2, то фондомісткість 

становить: 

а) 2; 

6) 20; 

в) 22; 

г) 0,5. 

Тема 3. Персонал підприємства. Оплата та мотивація праці 

3.1. Трудомісткість – це: 

а) кількість продукції, виробленої одним чи декількома робітниками за одиницю часу; 

б) витрати часу одного робітника чи колективу на створення одиниці продукції; 

в) частина витрат на оплату праці у собівартості продукції; 

г) витрати живої праці на виробництво одиниці продукції; 

д) жодної правильної відповіді. 

3.2. До показників продуктивності праці відносяться: 

а) кількість людино-годин, відпрацьованих одним робітником протягом робочого дня; 

б) загальна кількість людино-днів, відпрацьованих одним робітником; 

в) вартість продукції у порівняльних цінах в розрахунку на один відпрацьований людино-

день; 

г) всі відповіді правильні. 

3.3. До погодинної форми оплати праці належать: 

а) акордна; 

б) непряма відрядна; 

в) контрактна; 

г) жодна з наведених форм. 

3.4. При зниженні рівня трудомісткості на 30 % продуктивність праці: 

а) знизиться на 30 %; 

б) підвищиться на 43 %; 

в) підвищиться на 30 %; 

г) підвищиться на 70 %. 

Тема 4. Витрати, собівартість продукції та ціноутворення 

4.1. Витрати, загальна сума яких за певний час не залежить від обсягу виготовленої 

продукції, називаються: 

а) змінними; 

б) постійними; 

в) прямими; 

г) непрямими. 

4.2. Грошове відображення витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення 

підприємством своєї виробничої діяльності, являють собою: 

а) фінансові результати діяльності; 

б) інвестиційні витрати; 

в) фінансові витрати; 

г) поточні витрати . 

4.3. Який вид ціноутворення використовується під час формування ціни при дуже 

різноманітному асортименті товарів, особливо «дрібної продукції»? 

а) орієнтація на попит; 

б) орієнтація на конкурентів; 

в) орієнтація на пропозицію; 

г) орієнтація на витрати. 
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4.4. Постійні витрати виробництва – 500 тис. грн. Змінні витрати на одиницю продукції 

становлять 6 грн. Ціна реалізації – 14 грн. Беззбитковий обсяг виробництва дорівнюватиме: 

а) 25 тис. од. 

б) 35,7 тис. од. 

в) 62,5 тис. од 

г) 83,3 тис. од. 

Тема 5. Стратегічний аналіз середовища, рекламна діяльність. 

5.1. Що є категорією, яка узгоджує попит і пропозицію товарів в умовах конкурентно-

ринкового середовища? 

а) якість продукції; 

б) прибуток; 

в) ціна; 

г) витрати виробництва. 

5.2.Першим етапом процесу прийняття рішень з рекламування товару (послуг) є: 

а) визначення його цілей; 

б) ідентифікація цільового ринку; 

в) розрахунок бюджету. 

5.3. Які заходи доцільно застосовувати в умовах обмеженого попиту? 

а) зберігати свою частку прибутку — не знижувати ціни; 

б) нарощувати прибуток — підвищувати ціни; 

в) оптимізувати співвідношення «ціна - якість» з метою збереження своїх клієнтів-покупців; 

г) використовувати престижні торгові марки у комерційному підприємництві. 

5.4. Узагальнювальним елементом SWOT- аналізу є  

- матриця сильних та слабких сторін, можливостей та загроз 

Тема 6. Фінансово-економічні результати діяльності та оподаткування підприємства 

6.1. Яке призначення має чистий прибуток: 

а) повністю залишається в розпорядженні підприємства; 

б) підлягає оподаткуванню; 

в) не використовується для формування резервного фонду; 

г) не використовується для формування фонду нагромадження? 

6.2.Платники єдиного податку ІІ групи можуть одночасно використовувати працю: 

а) 5 найманих працівників; 

б) 10 найманих працівників; 

в) 15 найманих працівників; 

г) 20 найманих працівників; 

6.3. Взаємозв’язок між рівнем рентабельності продукції і величиною її собівартості: 

а) прямий; 

б) обернений; 

в) взаємозв’язку немає. 

6.4. Підприємство в першому кварталі отримало передоплату в розмірі 20 тис. грн. за 

продукцію, що буде відвантажена у другому кварталі. Крім того, від покупців надійшло 18 

тис. грн за продукцію, яку було відвантажено в четвертому кварталі минулого року. 

Протягом першого кварталу покупцям було відвантажено продукції на суму 45 тис. грн, з 

яких у першому кварталі оплачено 30 тис. грн. 
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Продовження додатку У 
Операційний дохід підприємства в першому кварталі за касовим методом буде 

дорівнювати: 

а) 18 тис. грн. 

б) 20 тис. грн. 

в) 30 тис. грн. 

г) 45 тис. грн. 

д) 48 тис. грн. 

е) 65 тис. грн. 

Методичні рекомендації щодо визначення рівня сформованості складових 

професійної компетентності 

 

Ключові компетентності, які повинні бути сформовані завдяки навчальній практиці та 

підлягають діагностуванню – аналітична та розрахункова. Діагностика сформованості 

ключових компетентностей представляє тестовий контроль за тематикою практики з 

поступовим підвищенням рівня складності завдань. Питання за темою четвертого рівня 

представляють собою або самостійну відповідь практиканта, або вирішення задачі, що також 

сприяє формуванню самостійності у навчальній діяльності. 

Критерії оцінювання сформованості компетентностей 

За кожне правильно виконане тестове завдання студенти отримують: 

1.1. – 2 б. 

1.2. – 4 б. 

1.3. – 5 б. 

1.4. – 6 б. 

Критерії оцінювання  

Оцінка  

в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

80-100 Відмінно А 

Відмінно 

Рівень сформованості компетеностей - 

4 

60-79 Добре  В,С 

Добре 

Рівень сформованості компетеностей - 

3 

40-59 Задовільно  D,Е 

Задовільно 

Рівень сформованості компетеностей - 

2 

1-39 Незадовільно  FХ 

Незадовільно 

Рівень сформованості компетеностей - 

1 
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Додаток Ф 

Діагностична методика 4 

Діагностика сформованості складових професійної компетентності 

студентів V курсу 
 

Завдання для діагностування 

Ситуаційне завдання 1. 

Керівництво підприємства розробило технологічну політику на п'ятирічний період. 

Для підведення підсумків роботи за минулий період економічній службі підприємства 

доручено підготувати інформацію про результати роботи з ефективності використання 

основних фондів. 

Завдання: 

1. На основі наявних даних за період 2011-2013 рр. проаналізувати показники 

використання основних засобів. 

2. Проаналізувати зміни обсягу випуску за рахунок зміни вартості основних засобів і 

фондовіддачі. 

3. Проаналізувати вплив факторів на величину фондовіддачі основних засобів.  

Таблиця Ф.1 

Розрахункові дані ( на основі ф.№1, ф.№5 і ф.№ 1П) 

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Середньорічна вартість основних засобів (ОС),тис. грн. 10171,1 9540 10133,2 

У т.ч. вартість активної частини (Оса) 3193, 7 3272,2 3739,2 

З них машини й устаткування (МО) 2422,6 2357,5 2795,7 

Випуск продукції (ВП) у порівнянних 

середньозважених цінах (без ПДВ), тис. грн. 

25142,3 24961,8 39924,4 

Алгоритм вирішення ситуаційного завдання: 

1. Узагальнюючим показником, що визначає ефективність використання основних 

засобів, є фондовіддача (ФО): 

ФО = ВП / ОС, 

де ВП - випуск продукції; ОС - середньорічна вартість основних виробничих засобів.  

Визначимо величину цього показника за даними підприємства: 

ФО
2011 

= 25142,3/ 10171,1 = 2,47, 

ФО
2012

 = 24961,8/ 9540 = 2,6165, 

ФО
2013

 =47112,3/ 10133,2 = 3,939965. 

Цей коефіцієнт показує, яка сума виконаного обсягу робіт приходиться на 1 грн. 

вартості основних виробничих фондів. З розрахунку видно, що на 1 грн. вартості основних 

виробничих фондів у 2011 р. приходилося 2,47 грн. виконаного обсягу робіт, а в 2013 р. 

фондовіддача збільшилася до 3,94 грн., тобто в 1,6 раза, що свідчить про позитивні тенденції 

в діловій активності підприємства. 

Показником, зворотним фондовіддачі, є фондоємність, що розраховується за 

формулою: 

ФЕ = 1 / ФО, 

ФЕ
2011

 = 1 / 2,47 = 0,4045, 

ФЕ
2012

 = 1 / 2,6165 = 0,382184, 

ФЕ
2013

 = 1 / 3,939965 = 0,25381. 

На 1 грн. виторгу від реалізації в 2011 р. приходилося 0,4045 грн. вартості основних 

фондів, а в 2013 р. - 0,25381рн.  
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2. Підвищення фондовіддачі (ФО) веде до зниження суми амортизаційних 

відрахувань, що приходяться на одну гривню готової продукції. Ріст фондовіддачі є одним з 

факторів інтенсивного зростання обсягу випуску продукції (ВП). Цю залежність описує 

факторна модель: 

ВП = ОС * ФО, 

де ОС- середньорічна вартість основних засобів. 

На основі факторної моделі розраховують приріст обсягу випуску за рахунок 

збільшення ОС і росту фондовіддачі: 

   ОЗ ФО
ВП ВП ВП    . 

Приріст випуску продукції за рахунок фондовіддачі можна розрахувати інтегральним 

методом: 

   0 2
ОЗ

ВП ОЗ ФО ОЗ ФО /       , 

   0 2
ФО

ВП ФО ОЗ ОЗ ФО /       . 

де ОЗ0, ОЗ1 - вартість основних засобів у базисному (попередньому) й звітному 

(наступному) періоді відповідно; 

ФО0, ФО1 - фондовіддача базисного (попереднього) і звітного (наступного)періоду 

відповідно. 

З попереднього аналізу і довідкових даних накопичуємо дані для факторного аналізу: 

Таблиця Ф.2 

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. Відхилення, Δ 

2012/2011 2013/2012 

ОС, тис. грн. 10171,1 9540 10133,2 -631,1 593,2 

ВП, тис. грн. 25142,3 24961,8 39924,4 -180,5 14962,6 

ФО
, 
грн./грн. 2,4719352 2,6165409 3,9399597 0,1446057 1,3234189 

ФЕ 0,4045414 0,382184 0,2538097 -0,0223574 -0,1283743 

 

ΔВП ос = Δ ОС
2011

 ФО
2011 

+(Δ ОС
2011

Δ ФО
2011

) / 2 = -631,1 х 2,4719352 +  

+ (-631,1 х0,144606)/2 = 1605,6686 тис. грн., 

ΔВП фо = Δ ФО
2011

 ОС
2011 

+(Δ ОС
2011

Δ ФО
2011

) / 2=0,1446057х 10171,1 +  

+ (-631,1 х0,144606)/2=1425,1687 тис. грн. 

Зміна випуску продукції в 2012 р. склала (-180,5) тис. грн. 

-1605,67 + 1425,17 = 180,5 тис. грн. 

У такий спосіб у 2012 р. за рахунок збільшення фондовіддачі отримано додатково 

продукції на суму 1425,17 тис.грн., за рахунок вибуття фондів підприємство недоотримало 

продукції на суму 1605,67 тис.грн., що привело до негативного результату за підсумками 

року. 

Розрахунок впливу факторів у 2013 р.  

За рахунок зміни величини основних засобів у 2013 р. в порівнянні з 2012 р. випуск 

продукції змінився на: 

ΔВП ос = Δ ОЗ
2012

 ФО
2012 

+(Δ ОЗ
2012

Δ ФО
2012

) / 2= 539,2 х 2,616540881 +  

+ 392,5101 = 1944,6822 тис.грн. 

За рахунок зміни величини фондовіддачі: 

ΔВП фо = Δ ФО
2012

 ОЗ
2012 

+(ΔОЗ
2012

Δ ФО
2012

) / 2=1,3234189 х 9540 +392,5101 = 

13017,966 тис.грн. 

Приріст випуску продукції в 2013 р. склав: 

1944,6822 +13017,966 = 14962,6 тис.грн 
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3. Факторний аналіз фондовіддачі за рахунок зміни структури основних засобів. 

Сукупність факторів, що впливають на показник фондовіддачі і їхню 

підпорядкованість, можна представити формулою 

ФО = ВП / ОЗ х ОЗа/ОЗа х МО/ МО, 

де ОЗ - вартість основних засобів; 

ОЗа - активна частина ОС; 

МО - машини й устаткування; 

ВП/МО - фондовіддача машин і устаткування (ФОМО); 

ОЗ/ОЗа - питома вага активної частини ОЗ (Уа); 

МО/ОЗа - питома вага машин і устаткування в активній частині ОЗ(Умо). 

Тоді факторну модель фондовіддачі можна записати як: 

ФО= Уа х Умо х ФОМО. 

Розрахуємо додаткові дані і представимо їх у таблиці: 

 

Таблиця Ф.3 

Показники 

У
м

о
в
н

і 

п
о
зн

. 

2011р. 2012 р. 2013 р. 

Відхилення 

2012 / 2011 
2013 / 

2012 

Фондовіддача 

машин і 

устаткування 

ФОмо 10,37823 10,58825 14,280645 0,2100203 3,692395 

Питома вага 

активної 

частини ОЗ 

Уа 0,3139975 0,342998 0,369 0,0290023 0,026002 

Питома вага 

машин і 

устаткування в 

активній 

частині ОЗ 

Ум о 0,7585559 0,720463 0,7476733 -0,0381 0,0272103 

Визначимо вплив факторів способом абсолютних різниць: 

У 2012 р.: 

1. Результат впливу зміни питомої ваги активної частини устаткування в основних 

засобах: 

ΔФОУа = ΔУа Умо0  ФОмо0 = 0,229. 

2. Результат впливу зміни питомої ваги машин і устаткування в активній частині 

основних засобів: 

ΔФОУмо = Δ Умо Уа 1  ФОмо0 = -0,13834. 

3. Результат впливу зміни фондовіддачі машин і устаткування: 

ΔФОФОмо = Δ ФОмо Умо 1Уа 1 =0,0519. 
Балансова перевірка: 0,229+ (-0,13834) + 0,0519 =0,142557. 
2013 р.: 

1.Результат впливу зміни питомої ваги активної частини устаткування в основних 

засобах: 

ΔФОУа = ΔУа Умо0  ФОмо0 = 0,198393. 

2. Результат впливу зміни питомої ваги машин і устаткування в активній частині 

основних засобів: 

ΔФОУмо = Δ Умо Уа 1  ФОмо0 =0,106. 

3. Результат впливу зміни фондовіддачі машин і устаткування: 

ΔФОФОмо = Δ ФОмо Умо 1Уа 1 =1,018714. 
Перевірка: 0,198393+0,106+1,018714 = 1,323107. 
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4. Висновок за динамікою фондовіддачі й фондоємності основних засобів, позитивних 

змін структури основних фондів, росту фондовіддачі машин і устаткування про розвиток 

підприємства: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ситуаційне завдання 2 

Керівництву підприємства для прийняття управлінських рішень з розвитку 

підприємства в наступному році треба визначитися щодо оборотних коштів підприємства.  

Завдання:  

У звітному році підприємство реалізувало продукцію на суму 1946 млн. грн. 

Середньорічна сума оборотних коштів склала 438 млн. грн. У плановому році передбачено 

збільшити обсяг реалізації на 10%, коефіцієнт обороту на 15%. Визначити потребу в 

оборотних коштах на плановий рік, а також оцінити наявність суми звільнених оборотних 

коштів. 

Алгоритм ви рішення ситуаційного завдання: 

1. Визначимо кількість оборотів оборотних коштів у звітному році за наступною 

формулою: )(44,4
438

1946
. обороти

ОС

РП
К

звіт

звіт
обор   

2. Визначимо кількість продукції, яку підприємство планує реалізувати в плановому 

році. Підприємством передбачено збільшити обсяг реалізації на 10% у порівнянні зі звітним 

роком, що складе: 
1946 10

1946 2140 6
100

,  млн.грн.


   

3. Коефіцієнт обороту оборотних коштів, які підприємство планує реалізувати в 

плановому році. Підприємством передбачено збільшити коефіцієнт обороту оборотних 

коштів на 15% у порівнянні зі звітним роком, що складе: 

)(11,567,044,4
100

1544,4
44,4 оборот


 . 

4. Потреба в оборотних коштах на планований рік за формулою: 

2140 6
418 9

5 11

пл.г
пл.г

обор.пл.

РП ,
ОС ,  млн.грн.

К ,
    

5. Сума звільнених оборотних коштів у планованому періоді. Для цього необхідно 

знайти тривалість одного обороту в звітному і планованому періоді і відхилення. 

У звітному періоді тривалість одного обороту знаходимо за формулою: 

)(1,81
44,4

360360

..

день
K

t
отчобор

 . 

6. У планованому періоді тривалість одного обороту: 

)(4,70
11,5

360360

..

день
K

t
плобор

 . 

7. Відхилення складе: 70,4-81,1 = -10,7 (дня), тобто в планованому році підприємство 

збирається зменшити тривалість одного обороту на 10,7 дня. 

Сума звільнених оборотних коштів у планованому періоді складе: 

2140 6
10 7 63 6

360 360

пл.
освоб.

РП ,
ОС t , ,  млн.грн.     . 

Висновок про вивільнення оборотних коштів, його умови та тривалість одного 

обороту у плановому періоді ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Ситуаційне завдання 3 

Керівництву підприємства для внутрішніх інформаційних потреб оперативного 

управління виробництвом, а також для визначення економічної вигоди, очікуваної в 

майбутньому, необхідна інформація про стан продуктивності праці на підприємстві.  

Завдання:  

1. Виконати аналіз рівня, динаміки та надати загальну оцінку рівня 

продуктивності праці в звітному періоді . 

2. Проаналізувати вплив факторів на середньогодинну продуктивність праці. 

3. Визначити резерви для зростання продуктивності праці. 

4. Встановити відповідність між темпами росту середньої зарплати та 

продуктивності праці. 

Для аналізу продуктивності праці використовують дані форм статистичної звітності 

1-ПВ, 3 ПВ і 1П, звіти підрозділів підприємства про виконання завдань з продуктивності 

праці ( довідкова інформація узагальнена в таблиці). 

Таблиця Ф.4 

Дані для виконання аналізу продуктивності праці 

Примітка: Випуск товарної продукції наведено в середньозважених порівнянних цінах 

звітного року 

Алгоритм ви рішення ситуаційного завдання: 

1. Для виконання аналізу потрібно розрахувати годинну, денну, річну продуктивність 

праці одного працюючого і робітника, питому вагу робітників в чисельності персоналу, 

розрахувати відхилення від рівня минулого року в абсолютних і відносних величинах 

(табл.Х.5). 

Таблиця Ф.5 

Порівняльний аналіз показників продуктивності праці в 2012-2013 рр. 

Показники 

У
м

о
в
н

і 

п
о
зн

ач
ен

н
я
 

2
0
1
2
 р

. 

П
л
ан

 

 в
 2

0
1
3
 р

. 

З
в
іт

н
и

й
 п

ер
іо

д
 

2
0
1
3
р
. 
 

Т
ем

п
 р

о
ст

у
, 
%

 

д
о
 2

0
1
2
 р

. 

Відхилення до 

плану 

(±) 

аб
со

л
ю

т

н
е % 

1 2 3 4 5 6 (5:3) 7 8 

1.Товарна продукція в 

порівнянних 

середньозважених цінах, 

тис. грн. 

ТП  8000 8400  8500  106,25 +100 +1,19  

Показники 

Форма 

статистичної 

звітності 

Минулий 

період − 

2012 рік 

За 

плановими 

даними 

2013 року 

Фактично 

за звітний 

період 

2013рік 

 1.Товарна продукція, тис. грн.  1-П (річ)  8000 8400  8500  

2. Чисельність працівників, осіб  3- ПВ 1400 1390  1340  

3. З них робітників  3-ПВ 1010 1000  958  

4 а). Кількість відпрацьованих 

робітниками: людино-днів, тис.  

Таб.обл. 221,19 219,00  201,18  

4 б). Людино-годин, тис.год  1- ПВ  1747 1752  1529  

5.Фонд оплати праці працівників 

тис.грн. 

1-ПВ 651,0 653,3 649,9 
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Продовження таблиці Ф.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.Чисельність працівників, 

осіб  

ЧП  1400 1390  1340  95,71 -50  -3,6  

3.З них робітників  ЧР  1010 1000  958  94,85 -42  -4,2  

3 а).питома вага робітників 

у загальній чисельності 

працівників, %  

IIВр

.  

72,1 71,94  71,49  99,15 -0,45  -0,63  

4 а). кількість 

відпрацьованих: люд.-

днів,тис.  

ЛДр  221,19 219,00  201,18  90,95 -17,82  -8,14  

4 б). людино-годин, тис.  ЛГр  1747 1752  1529  87,52 -223  -12,73  

5.Кількість днів, 

відпрацьованих одним 

робітником (ряд. 4а :ряд.3)  

Д 219 219  210  95,89 -9  -4,11  

6.Тривалість робочого дня 

[(ряд. 4б: ряд. 4а х 1000)], 

год.  

Т з 7,9 8,0  7,6  96,2 -0,4  -5,0  

7.Середня кількість годин, 

відпрацьованих одним 

робітником (ряд. 46: ряд. 

3)х 1000]  

Гз  1730 1752  1596  92,25 -156  -8,9  

8. Середня продуктивність 

праці одного працівника  

(ряд. 1 : ряд. 2), грн.  

РВп  5714,3 6043.2  6343,2  111,0 +300  +5,0  

9. Середня продуктивність 

праці одного робітника  

(ряд. 1 : ряд. 3), грн.  

РВр  7921 8400  8872  112,0 +472  +5,6  

10. Середньоденна 

продуктивність праці 

одного робітника  

(ряд. 1 : ряд. 4а), грн.  

ДВр  36,17 38,4  42,25  116,8 3,85  +10,02  

11. Середньогодинна 

продуктивність праці 

одного робітника  

(ряд. 1 : ряд. 46), грн. 

ГВР 4,578 4,794 5,559 121,43 0,765 +16,0 

 

Наведені в таблиці дані свідчать, що підприємство в 2013 р. перевиконало 

запланований рівень за всіма показниками продуктивності. Середня продуктивність одного 

працюючого зросла у звітному періоді проти плану на 5%, а одного робітника — на 5,6%. 

Але при цьому підприємство не досягло рівня продуктивності праці минулого року на 5,7% в 

розрахунку на одного працюючого (РВп) і 6,05% в розрахунку на одного робітника (РВр): 

 [(6043,2 : 5714,3) 100 - 100)] = 5,7%, 

 [(8400 : 7921) 100 - 100)] = 6,05%.  

Це говорить про те, що підприємство не змогло виконати всі заплановані заходи 

звітного періоду для зростання продуктивності праці. 

Аналіз показує, що продуктивність праці зросла проти планової, але не однаковою 

мірою:  
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- різниця в рівнях виконання плану щодо середньої продуктивності праці одного 

працюючого і одного робітника в 0,6% (5,6 - 5,0) пояснюється зниженням питомої ваги 

робітників у загальній чисельності працівників основної діяльності на 0,45% (71,49 - 71,94) 

(табл. 1, ряд. 3а), 

- різниця в рівні виконання плану щодо середньої продуктивності праці у 

звітному періоді та середньогодинної продуктивності праці одного робітника в 4,42% (10,02 

- 5,6) виникла у зв'язку з наявністю цілоденних втрат робочого часу, які становили 9 днів, або 

4,11% на кожного робітника (табл. 1, ряд.5), 

- різниця в рівні виконання плану одним робітником щодо середньогодинної і 

середньоденної продуктивності праці в 5,99% (16,01 - 10,02) пов'язана з наявністю 

внутрішньозмінних втрат робочого часу, які становили 0,4 години (7,6 - 8) за кожну зміну на 

одного робітника (табл. 1, ряд. 6). 

2. Найбільш узагальненим показником продуктивності праці є середня продуктивність 

праці одного працюючого (ПОД). Величина його залежить від продуктивності праці 

робітників, їхньої питомої ваги в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, 

а також від кількості відпрацьованих ними днів й тривалості робочого дня. Отже середня 

продуктивність праці одного працюючого дорівнюватиме добутку таких факторів: 

РВп = ПВр ·Д· Т· ГВр. 

Розрахунок впливу даних факторів на зміну рівня середньої продуктивності праці 

одного працюючого (ПОД) проведемо за методом абсолютних різниць: 

1.Зміна питомої ваги робітників у складі ПОД: 

ΔРВп = [ΔПВр ·РВр]: 100, 

ΔРВп =[(71,49 – 71,94)· 8400] : 100 = -37 грн. 

2.Зміна середнього виробітку одного робітника: 

ΔРВп = [ΔРВр · РВР]: 100,  

Тобто: ( 472 х71,49) : 100 = +337 грн. 

Усього +300 грн. 

Аналогічно аналізуємо зміну середнього виробітку одного робітника, яка залежить від 

кількості відпрацьованих днів у звітному періоді, середньої тривалості робочого дня і 

середньогодинного виробітку  

1. Зміна кількості відпрацьованих одним робітником днів: 

ΔРВр = ΔД Тпл • ГВР пл, 

ΔРВр = (-9) • 8 • 4,794 = -345 грн. 

2. Зміна тривалості робочого дня: 

ΔРВр = ΔТ •Дф • ГВР пл  

(-0,4) • 210 • 4,794 = - 403 грн. 

3.Зміна середньогодинного виробітку одного робітника: 

ΔРВр = Δ ГВР •Дф •Тф 

0,765 • 210 • 7,6 = +1220 грн. 

Усього +472 грн. 

За даними аналізу середній виробіток одного працюючого вищий від планового на 

300 грн. (6343,2 - 6043,2). Він збільшився за рахунок зростання середньогодинного виробітку 

одного робітника на 1220 грн. Негативно вплинули понадпланові цілоденні й 

внутрішньозмінні втрати робочого часу. У результаті середньогодинний виробіток одного 

робітника зменшився відповідно на 345 і 403 грн. 

3. Резервами зростання середнього виробітку одного робітника є подолання двох 

названих негативних факторів, що становлять у загальній сумі  

 (345 +403) =748 грн.,  

або 8,9% [(748 : 8400)100] = 8,9% планового виробітку.  
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4. Для розширеного відтворення і одержання необхідного прибутку та рентабельності 

необхідно, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту його оплати. 

Якщо цей принцип не дотримується, то відбувається перевитрачання фонду заробітної плати 

і підвищення собівартості продукції. 

Для встановлення відповідності між темпами росту середньої зарплати та 

продуктивності праці слід розрахувати коефіцієнт випередження (Кв) темпів зростання 

продуктивності праці (і рв) над темпами зростання середньої заробітної плати (ісз), який є 

співвідношенням індексів продуктивності праці й середньої заробітної плати. 

і
і

сз

птКв  . 

Для проведення подальших розрахунків визначимо рівень середньої заробітної плати 

(табл.Х.6): 

Таблиця Ф.6 

Розрахункові дані 

Показники 

У
м

о
в
н

і 

п
о
зн

ач
ен

н
я
 2012 р. План 

в 2013 р. 

Звітний 

період 

2013 р. 

Темп 

росту, % 

до 2012 р. 

Відхилення до 

плану 

(±) 

абсол. % 

1 2 3 4 5 6(5:3) 7 8 

1.Товарна продукція в 

порівняних 

середньозважених цінах, 

тис. грн. 

ТП  8000 8400  8500  106,25 +100 +1,19  

2.Чисельність працівників, 

осіб  

 

ЧП  1400 1390  1340  95,71 -50  -3,6  

3.Фонд оплати праці 

працівників, тис.грн 

ФОП 651,0 653,3 649,9 99,83 -0,52 -3,4 

4.Середня заробітна плата 

одного працівника, грн 

СЗ 465 470 485 104,3 +15 +3,2 

5. Середня продуктивність 

праці одного працівника 

(ряд. 1 : ряд. 2), грн.  

РВп  5714,3 6043,2  6343,2  111,0 +300  +5,0  

При порівнянні звітних даних 2006 і 2005 р. одержимо: 

Кв =1,11 /1,04 =1,067. 

При порівнянні фактичних даних 2006 р. та планових даних 2006 р. одержимо: 

Кв = 1,05/1,032 = 1,017. 

Відносну економію (Еоп) оплати праці в звітному році порівняно з планом (минулим 

періодом) визначаємо за формулою 

Ісз

ІрвІсз
ФОПфЕоп


  

За даними підприємства відносна економія оплати праці склала проти 2012 р.: 

Еоп2013 / 2012 = 649,9 х (1,043-1,11)/1,043= - 41,75 тис.грн. 

ЕОП 2013/план = 649,9 х(1,032-1,05)/1,032 = - 11,34 тис.грн. 

Висновок за темпами зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати, їх 

роль щодо використання трудових ресурсів.________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ситуаційне завдання 4 

Підприємство останнім часом зазнає скрутного становища. Виробнича програма не 

виконана, за рахунок підвищення собівартості продукції у порівнянні з планом. Керівник 

просить головного економіста дослідити фактори підвищення собівартості продукції. Також, 

в наступному році очікується спад виробництва на 20% через негативну 
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 економічну ситуацію та відсутність платоспроможного попиту на продукцію підприємства. 

Питомі змінні витрати залишаться на тому ж рівні. Постійні витрати можуть бути скорочені 

тільки на 5%. 

Таблиця Ф.7 

Дані для факторного аналізу собівартості виробів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання:  

1. Провести розрахунок впливу факторів на зміну собівартості продукції у 

звітному році. 

2. Визначити рівень собівартості продукції наступного року. 

Алгоритм ви рішення ситуаційного завдання: 

1. Вплив факторів першого порядку на зміну рівня витрат одиниці продукції 

вивчається за допомогою факторної моделі: 

і

і

і
і В

VBП

А
С   

де Сі - собівартість і-го виду продукції; Aі - сума постійних витрат, віднесена на і-й 

вид продукції; Bі - сума змінних витрат на одиницю і-го виду продукції; VBПі - обсяг 

випуску і-го виду продукції у фізичних одиницях. 

Використовуючи цю модель і дані таблиці, необхідно провести розрахунок впливу 

факторів на зміну собівартості виробу А методом ланцюгових підстановок: 

.40002800
5760

6912000
грнВ

VBП

А
С пл

пл

пл

пл   

.4,41712800
5040

6912000
1 грнВ

VBП

А
С пл

ф

пл
ум   

.42002800
5040

7056000
2 грнВ

VBП

А
С пл

ф

ф

ум   

.45003100
5040

7056000
2 грнВ

VBП

А
С ф

ф

ф

ум   

2. Загальне відхилення собівартості одиниці продукції становить: 

  Сзаг  = Сф – Спл  = 4500 - 4000 = +500 грн., 

у тому числі за рахунок зміни 

а) обсягу виробництва продукції: 

 СVПВ  = Сум1 – Спл  = 4171,4 - 4000 = +171,4 грн., 

б) суми постійних витрат:   

 Са  = Сум2 – Сум1  = 4200 - 4171,4 == +28,6 грн., 

в) суми питомих змінних витрат 

 Сb = Cф- Сум2 = 4500 - 4200 = +300 грн. 

Показник Виріб А Виріб В Виріб С Виріб D 

План Факт. План Факт. План Факт. План Факт. 

Обсяг виробництва, 

одиниць 

5760 5040 5600 5544 2743 3168 1920 2688 

Сума постійних витрат, 

тис. грн. 

6912 7056 7840 8981 6035 6209 4078 5392 

Сума змінних 

витрат на одиницю 

продукції, грн. 

2800 3100 3600 3500 3500 3600 3750 3744 

Собівартість одиниці 

продукції, грн. 

4000 4500 5000 5120 5700 5560 5874 5750 
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3. Аналогічні розрахунки проводять за кожним видом виробів, узагальнюючи їх у 

таблиці У.8. 

Таблиця Ф.8 

Аналіз собівартості окремих видів продукції 

 

Вид продукції 
Обсяг виробництва, одиниць 

Сума 

постійних витрат, 

тис. грн. 

Сума змінних 

витрат на 

одиницю 

продукції, грн. план факт план факт план факт 

А  

В  

С  

D 

5760  

5600  

2743  

1920 

5040  

5544  

3168  

2688 

6912 

7840 

6035 

4078 

7056 

8981 

6209 

5392 

2800 

3600 

3500 

3750 

3100 

3500 

3600 

3744  

Вид продукції 

Собівартість одиниці продукції, 

грн. 

 

Зміна собівартості, грн. 

Загальне у тому числі за рахунок 

план умов. 1 умов. 2 факт VПВ А В 

А 

В 

С 

D 

4000 

5000 

5700 

5874 

4171.4 

5014.0 

5400.0 

5270.0 

4200 

5220 

5460 

5750 

4500 

5120 

5560 

5750 

+500 

 +120 

 -140  

-124 

+171.4 

+14.0  

-300.0  

-604.0 

+28.6 

+106.0 

+60.0 

+486.0 

+300 

+100 

+100  

-6 

 

4. Прогнозування рівня собівартості й фінансових результатів. За прогнозованих умов 

собівартість одиниці продукції А складе: 

.5,47623100
8,05040

95,07056000
грнС 




  

що на 262,5 грн. перевищує показники звітного року. 

Аналогічні розрахунки проводять за кожним видом виробів 

Висновок щодо збільшення окремих витрат у собівартості: ____________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ситуаційне завдання 5. 

Керівництво підприємства висловило занепокоєння різким зменшенням фінансових 

результатів порівняно із минулим роком. Фінансово-економічним службам необхідно 

виконати аналіз динаміки послуг, доходів від реалізації послуг, інших доходів, а також 

витрат операційної діяльності підприємства 

Завдання до ситуації. 

1. Дати загальну оцінку динаміці фінансових результатів. 

2. Проаналізувати динаміку обсягів послуг і доходів від їх реалізації. 

3. Визначити фактори і міру їх впливу на динаміку чистого доходу. 

4. Проаналізувати склад і динаміку інших операційних доходів. 

5. Розрахувати рівень витрат на операційну діяльність до обсягу послуг, дати оцінку 

динаміці витрат. 

6. Визначити кількісну міру впливу факторів на відхилення витрат і фінансового 

результату від операційної діяльності. Зробити відповідні висновки. 

7. Визначити фактори, що призвели до від’ємного фінансового результату від 

звичайної діяльності. Зробити висновки. 
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Таблиця Ф. 9 

Звіт про фінансові результати підприємства (форма № 2) , тис. грн. 

Найменування показника 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1.  2.  3.  4.  

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 61859,6 55503,2 

Податок на додану вартість 015 10309,9 9250,5 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарі, робіт, послуг) 

035 51549,7 46252,7 

Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, 

послуг) 

040 42154,8 36128,4 

Валовий прибуток 050 9394,9 10124,3 

Інші операційні доходи 060 8366,7 10857,8 

Адміністративні витрати 070 5106,2 4189,5 

Витрати на збут 080 – – 

Інші операційні витрати 090 10859,2 12909,5 

Прибуток від операційної діяльності 100 1796,2 3883,1 

Інші доходи 130 1284,2 1141,7 

Фінансові витрати 140 1670,5 132,7 

Інші витрати 160 1200,4 905,3 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 170 209,5 3986,8 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 372,5 893,8 

Фінансові результати від звичайної діяльності    

прибуток 190 – 3093,0 

збиток 195 163,0 – 

Чистий:    

прибуток 220 – 309,3 

збиток 225 163,0 – 

 

Таблиця Ф.10 

Розшифрування рядка 060 „Інші операційні доходи‖, тис. грн. 

Найменування доходів 
За звітний 

період 
За попередній період 

1 2 3 

Дохід від реалізації оборотних активів 3561,2 2813,9 

Дохід від операційної оренди активів 36,5 77,1 

Одержані штрафи, пені 4065,8 3900,7 

Відшкодування раніше списаних активів 327,0 368,4 

 



 316 

Продовження додатку Ф 
Продовження таблиці Ф. 10 

1 2 3 

Послуги автотранспорту 9,4 6,1 

Послуги допоміжних цехів 269,0 345,9 

Послуги гуртожитку 97,8 58,2 

Дохід від списання кредиторської заборгованості – 3272,1 

Одержані субсидії, гранти – 15,4 

Разом 8366,7 10857,8 

 

Таблиця Ф.11 

Розшифрування рядка 090 «Інші операційні витрати», тис. грн. 

Найменування витрат За звітний період За попередній період 

1.  2.  3.  

Собівартість реалізованих запасів 3554,3 2808,2 

Сумнівні і безнадійні борги 3207,9 6545,8 

Квіткова продукція 21,2 – 

Утримання невиробничої сфери 2097,9 2240,4 

Витрати на розробки і дослідження 1,3 18,8 

ПДВ 184,1 116,7 

Путівки і медикаменти 1227,1 726,6 

Витрати на навчання 115,7 346,2 

Сплата штрафів і пені 141,4 14,8 

Виставки – 14,7 

Державне мито – 14,3 

Ритуальні послуги 40,6 15,8 

Міжнародний конгрес – 10,6 

Курсові різниці 0,4 1,4 

Пенсії 13,6 9,8 

Подарунки 3,2 9,0 

Спортивні послуги – 7,1 

Вугілля 68,4 – 

Послуги автотранспорту 152,0 – 

Недостачі і втрати 30,1 – 

Разом 10859,2 12909,5 

 

Таблиця Ф.12 

Розшифрування рядка 130 «Інші доходи», тис. грн. 

Найменування доходів 
За звітний 

період 

За попередній 

період 

1.  2.  3.  

Безоплатне одержання нематеріальних активів 1177,9 1107,4 

Дохід від реалізації необоротних активів 100,0 33,4 

Оприбуткування матеріалів від списання основних 

засобів 

6,3 0,9 

Разом 1284,2 1141,7 
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Таблиця Ф.13 

Розшифровка рядка 140 «Фінансові витрати», тис. грн. 

Найменування витрат 
За звітний 

період 

За попередній 

період 

Проценти за кредит 1670,5 132,7 

 

Таблиця Ф.14 

Розшифровка рядка 160 «Інші витрати», тис. грн. 

Найменування витрат 
За звітний 

період 

За попередній 

період 

Собівартість реалізації необоротних активів 56,4 53,6 

Списання необоротних активів 3,5 24,4 

Благодійна допомога організаціям 1140,5 827,3 

Разом 1200,4 905,3 

 

Таблиця Ф.15 

Обсяги послуг водовідведення і тарифи, тис. грн. 

Найменування показника 
Одиниця 

виміру 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

Обсяг послуг водовідведення тис. м
3
 172407,0 203756,4 

Середній тариф грн./м
3

 

0,299 0,227 

 

Алгоритм ви рішення ситуаційного завдання: 

1. Загальна оцінка динаміки фінансових результатів (оформити у вигляді таблиці). 

 

Таблиця Ф.16 

Відхилення фінансових результатів, тис. грн. 

Найменування результату 
За звітний 

період 

За попередній 

період 
Відхилення 

1. Валовий прибуток 9394,9 10124,3 -729,4 

2. Прибуток від операційної діяльності 1796,2 3883,1 -2086,9 

3. Прибуток від звичайної діяльності 372,5 893,8 -521,3 

4. Чистий:    

прибуток – 3093,0 – 

збиток 163,0 – -3256,0 

2. Аналіз динаміки обсягів послуг і доходів від їх реалізації. Міру впливу факторів на 

динаміку валового прибутку оформити у вигляді таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 318 

Продовження додатку Ф 
 

Таблиця Ф.17 

Алгоритм розрахунків 

Динаміка обсягу 

послуг 
ЗВП

o

ПП

О
i

О
  ЗВПО  – обсяг послуг за звітний період; 

ППО  – обсяг послуг за попередній період. 

Динаміка тарифу 
ЗВ

Т

П

Т
i

Т
  ЗВТ  – тариф звітного періоду, грн./м

3
; 

ПТ  – тариф попереднього періоду, грн./м
3
. 

Динаміка доходу 

від реалізації 

послуг 

ЗВ
Д

П

Д
i

Д
  

ЗВ ЗВП ЗВД О Т   

П ПП ПД О Т   

ЗВД  – дохід від реалізації послуг за звітний 

період; 

ПД  – дохід від реалізації послуг за попередній 

період 

Визначення рівня 

впливу чинника 

(обсягу послуг чи 

тарифу) на 

динаміку доходу 

X
i

Д

lg i
Д Д

lg i
   

іД  – відхилення доходу за рахунок зміни 

фактора (обсягу послуг чи тарифу); 

Д  – загальне відхилення доходу від реалізації 

послуг; 

Хi  – індекс відповідного фактора (обсягу послуг 

– Оi , чи тарифу – Тi ) 

 

Результати впливу факторів на показники чистого доходу узагальнити у таблиці. 

 

Таблиця Ф.18 

Міра впливу факторів на відхилення чистого доходу від реалізації послуг. 

 

Показники i lg i 5297 X

Д

lg i

lg i
  

1. Чистий дохід від реалізації послуг 1,1145 0,0471 х 

2. Обсяг послуг 0,8461 -0,0726 -8164,8 

3. Тариф 1,3172 0,1197 +13461,8 

Разом х х +5297,0 

3. Аналіз складу і динаміки інших операційних доходів (оформляється у вигляді таблиці 

У.19). 

Таблиця Ф.19 

Динаміка показників, тис. грн. 

Показники 
За звітний 

період 

За 

попередній 

період 

Відхилення 

1 2 3 4 

Інші операційні доходи 8366,7 10857,8 -2491,1 

у тому числі:    

– від реалізації оборотних активів 3561,2 2813,9 +747,3 

– від операційної оренди активів 36,5 77,1 -40,6 

– штрафи і пені 4065,8 3900,7 +165,1 

– послуги автотранспорту 9,4 6,1 +3,3 
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Продовження Таблиці Ф.19 

1 2 3 4 

– послуги допоміжних цехів 269,0 345,9 -76,9 

– послуги гуртожитку 97,8 58,2 +39,6 

– відшкодування раніше списаних активів 327,0 368,4 -41,4 

– списання кредиторської заборгованості – 3272,1 -3272,1 

– субсидії, гранти – 15,4 -15,4 

 

4. Аналіз відносного рівня витрат до обсягу послуг і його динаміки (оформляємо у вигляді 

таблиці). 

Таблиця Ф.20 

Алгоритм розрахунків 

 

Відносний рівень 

витрат на операційну 

діяльність 

i
i

П

В
Р

О
  

іВ  – витрати на операційну діяльність; 

ПО  – обсяг послуг, тис. м
3
. 

Індекс відносного 

рівня витрат 
iЗВ

Р

iП

Р
i

Р
  

iЗВР  – відносний рівень звітного періоду; 

іПР  – відносний рівень попереднього періоду. 

 

Таблиця Ф.21 

Динаміка відносного рівня витрат операційної діяльності 

 

Найменування витрат Сума витрат,  

тис. грн. 

Відносний рівень 

витрат, грн./тис. м
3
 

Індекс 

За звітний 

період 

За 

попередній 

період 

За звітний 

період 

За 

попередній 

період 

1. Собівартість реалізованої 

продукції 

42154,8 36128,4 244,50 177,31 1,379 

2. Адміністративні витрати 5106,2 4189,5 29,62 20,56 1,441 

3. Інші операційні витрати 10859,2 12909,5 62,99 63,36 0,994 

Разом 58120,2 53227,4 337,11 561,23 1,290 

5. Визначити кількісну міру впливу факторів на відхилення витрат операційної діяльності 

(оформляємо у вигляді таблиці У.22). 
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Таблиця Ф.22 

Алгоритм розрахунків 

Скориговані витрати 

попереднього періоду з 

урахуванням обсягу 

послуг звітного періоду 

скор ЗВП iПВ О Р   ЗВПО  – обсяг послуг за звітний 

період, тис. м
3
; 

iПР  – відносний рівень витрат 

попереднього періоду. 

Відхилення витрат 
ЗВ скорВ В В    

ЗВВ  – витрати звітного періоду. 

Міра впливу 

відхилення обсягу 

послуг на відхилення 

витрат 

О скор ПВ В В     
скор ПВ , В  – загальна сума 

витрат операційної діяльності, 

відповідно, скоригованих і 

нескоригованих у попередньому 

періоді 

Міра впливу змін 

відносного рівня витрат 
i iЗВ iскорВ В В     

 

Таблиця Ф.23 

Розрахунок відхилення витрат, тис. грн. 

Найменування витрат Скориговані 

попереднього періоду 

Фактичні 

звітного періоду 

Відхилення 

1. Собівартість реалізації послуг 30569,5 42154,8 +11585,3 

2. Адміністративні витрати 3544,7 5106,2 +1561,5 

3. Інші операційні витрати 10923,7 10859,2 -64,5 

Разом 45037,9 58120,2 +13082,3 

 

 

Таблиця Ф.24 

Міра впливу факторів на відхилення витрат 

Найменування фактора Міра впливу, тис. грн. 

1. Скорочення обсягу послуг –8189,5 

(45037,9-53227,4) 

2. Збільшення відносного рівня собівартості реалізації послуг +11585,3 

3. Збільшення відносного рівня адміністративних витрат +1561,5 

4. Зменшення відносного рівня інших операційних витрат –64,5 

Разом +4892,8 

  

6. Визначити кількісну міру впливу факторів на відхилення фінансового результату 

від операційної діяльності. Використати результати розрахунків міри впливу факторів на 

відхилення доходу від операційної діяльності і відхилення витрат (оформити у вигляді 

таблиці). 

 

 



 321 

Продовження додатку Ф 
 

Таблиця Ф.25 

Вплив факторів на фінансовий результат від операційної діяльності 

Найменування фактора Міра впливу, тис. грн. 

1. Скорочення обсягу послуг +24,7 

(-8164,8-(-8189,5)) 

2. Підвищення тарифу +13461,8 

3. Зменшення інших операційних доходів -2491,1 

4. Зменшення відносного рівня собівартості реалізації послуг -11585,3 

5. Збільшення відносного рівня адміністративних витрат -1561,5 

6. Зменшення відносного рівня інших операційних витрат +64,5 

Разом -2086,9 

 

Висновки щодо динаміки доходів і витрат, впливу факторів на їх відхилення. Надати 

пропозиції, спрямовані на скорочення витрат та зробити відповідні висновки. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



 322 

Додаток Х 

Розрахункові данні перевірки однаковості частот розподілу рівнів 

сформованості компетентностей в контрольних та експериментальних групах  

до та після проходження відповідної практики із запропонованої системи 
Таблиця Х.1 

Критерій Пірсона до проходження студентами експериментальної групи навчально-

комп’ютерної практики 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 1 2 -1 1 0,50 

3 13 12 1 1 0,08 

2 23 24 -1 1 0,04 

1 14 14 0 0 0 

Всього 51 52 -1   0,63 

 

 

 

 

"Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 0,625 

 

 

 

Рис. Х.1. "Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 0,63 та 3 ступенів свободи 

Таблиця Х.2 

Критерій Пірсона після проходження студентами експериментальної групи навчально-

комп’ютерної практики 

 

 
Рис. Х.2. "Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 48,55. 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 11 2 9 81 40,50 

3 21 18 3 9 0,50 

2 16 20 -4 16 0,80 

1 3 12 -9 81 6,75 

Всього 51 52 -1   48,55 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

| 
0,63 

| 

48,55 
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Таблиця Х.3 

Критерій Пірсона до проходження студентами експериментальної групи навчальної 

практики «Віртуальне підприємство» 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 1 1 0 0 0 

3 11 10 1 1 0,10 

2 22 22 0 0 0 

1 17 19 -2 4 0,21 

Всього 51 52 -1   0,31 

 

 

 
Рис. Х. 3. "Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 0,31 

 

Таблиця Х.4 

Критерій Пірсона після проходження студентами експериментальної групи навчальної 

практики «Віртуальне підприємство» 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 10 3 7 49 16,33 

3 22 13 9 81 6,23 

2 16 20 -4 16 0,80 

1 3 16 -13 169 10,56 

Всього 51 52 -1   33,93 

 

 

 
 

 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

| 

0,31 

| 

33,93 
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Рис. Х. 4. "Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 33,93. 

Продовження додатку Х 
 

Таблиця Х.5 

Критерій Пірсона до проходження студентами експериментальної групи виробничої 

практики 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 1 1 0 0 0 

3 12 12 0 0 0 

2 35 35 0 0 0 

1 29 29 0 0 0 

Всього 77 77 0   0 

 

 

 
Рис. Х.5. "Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 0 

 

Таблиця Х.6 

Критерій Пірсона після проходження студентами експериментальної групи виробничої 

практики 

 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 6 2 4 16 8,00 

3 25 13 12 144 11,08 

2 30 34 -4 16 0,47 

1 16 28 -12 144 5,14 

Всього 77 77 0   24,69 

 

 
Рис. Х. 6. "Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 24,69 

 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

| 

0 

| 

24,69 



 325 

 

Продовження додатку Х 
 

Таблиця Х.7 

 

Критерій Пірсона до проходження студентами експериментальної групи 

переддипломної практики 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 2 1 1 1 1,00 

3 14 11 3 9 0,82 

2 35 32 3 9 0,28 

1 26 33 -7 49 1,48 

Всього 77 77 0   3,58 

 

 

 
 

Рис. Х 7. "Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 3,58 

 

Таблиця Х.8 

Критерій Пірсона після проходження студентами експериментальної групи 

переддипломної практики 

Рівень 

сформованості 

складових 

професійної 

компетентності 

Емпірична 

частота   (fe) 

Контрольна 

частота   (fk) (fe - fk) (fe - fk)
2
 (fe - fk)

2
 /fk 

4 6 2 4 16 8,00 

3 24 11 13 169 15,36 

2 32 34 -2 4 0,12 

1 15 30 -15 225 7,50 

Всього 77 77 0   30,98 

 

 
Рис. Х. 8. "Вісь значимості" для значення критерію Пірсона 30,98. 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

Зона 

незначущості 

Зона  

значущості 

| 

30,98 

| 

3,58 
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