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АНОТАЦІЯ 

Штика Ю.М. Розвиток аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти». – Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, Суми, 2020. – ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», Слов’янськ, 2020 

У дисертації запропоновано розв’язання наукової проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу. 

У роботі за результатами аналізу науково-педагогічних джерел 

обґрунтовано бачення аналітичної діяльності фахівця економічної галузі як 

основи для формування й розвитку в нього аналітичної компетентності. 

Узагальнення результатів наукових досліджень дало підстави стверджувати, 

що особливого значення у підготовці майбутнього фахівця з економіки 

набуває праксеологія як системне знання про загальні принципи й способи 

організації раціональних, доцільних, успішних дій (А. Малихін, 

Є. Проворова, О. Біляковська, П. Самойленко). Тому визначаючи особливості 

аналітичної діяльності бакалавра з економіки обрано праксеологічний підхід  

як основу для розв’язання проблеми дослідження.  

У роботі визначено аналітичну компетентність майбутніх бакалаврів з 

економіки як професійно значущу інтегральну особистісну характеристику, 

що поєднує індивідуальні характеристики мислення (логічність, кмітливість, 

глибина, широта, гнучкість, креативність, критичність) із здатністю до 

аналітичної діяльності у професійній сфері.  

Розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

інтерпретовано як процес удосконалення їхніх індивідуальних характеристик 

мислення (логічність, кмітливість, глибина, широта, гнучкість, креативність, 
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критичність), який базується на сприйманні аналітичної діяльності як базової 

для професійної економічної діяльності й реалізується через вплив на 

мотивацію здійснювати аналітичну діяльність, розвиток знань з математики 

та фахових дисциплін, розвиток умінь виконувати аналітичну діяльність та 

здатність здійснювати рефлексію щодо неї. 

Як структурні компоненти аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки виокремлено мотиваційний компонент (цінності, 

інтереси, мотиви, професійно значущі якості); когнітивний компонент 

(аналітичні знання); діяльнісний компонент (аналітичні уміння, результати 

діяльності); рефлексивний компонент (самоаналіз, самоосвіта, 

самовдосконалення). 

У роботі розроблено і теоретично обґрунтовано функціональну модель 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

засадах праксеологічного підходу. Обґрунтовані принципи розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки пов’язані з 

праксеологічною парадигмою освіти. Принцип системності дає змогу 

тлумачити розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки з позицій логіки синтезу, взаємопереходів і взаємозалучення усіх її 

компонентів. Принцип студентоцентризму зумовлює орієнтацію освітнього 

процесу на формування професійно важливих особистісних якостей у 

процесі професійної підготовки через врахування індивідуальних 

особливостей і потреб майбутніх бакалаврів з економіки. Застосування 

принципу використання компетентнісних задач забезпечує розвиток 

аналітичних знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання 

професійної аналітичної діяльності фахівця з економіки. Забезпечення 

високого рівня розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на основі принципу динамічності передбачає, що професійні 

рішення та дії визначаються не лише знаннями педагогічних 

закономірностей, сформованими вміннями й навичками, змістом і 

результатами аналітико-синтетичної діяльності, а й через розуміння власних 



4 
 

психічних процесів, аналіз особливостей власного стилю роботи, власного Я. 

Змістом принципу моделювання професійної діяльності є обумовленість 

процесу розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки особливостями навчальної діяльності, детермінованістю 

мотиваційних чинників, наявністю мети, процедур та дій, реалізація 

відповідно до за логіки «поява потреби – виникнення мотиву – виконання 

дії». Показано, що особливості розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки обумовлені використанням комплексу 

загальнодидактичних принципів (систематичності, зв’язку теорії з 

практикою, індивідуалізації, активності, систематичного розвитку основних 

видів мислення, наочності). 

Педагогічними умовами розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу 

визначено: стимулювання мотивації щодо аналітичної діяльності як способу 

професійного становлення; синтезоване застосування традиційних та 

інноваційних методів та форм організації професійної підготовки бакалаврів 

з економіки, що забезпечують реалізацію аналітичної діяльності; 

використання навчально-методичного забезпечення, адекватного до змісту 

аналітичної діяльності; опанування майбутніми бакалаврами з економіки 

аналітичним інструментарієм. 

Розроблена функціональна модель передбачає реалізацію 

праксеологічного підходу через удосконалення навчально-методичного 

забезпечення професійної підготовки на кожному етапі для забезпечення 

можливості розвитку компонентів аналітичної компетентності й через 

використання форм (проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-бесіда, 

лекція з помилками, проблемні семінари, тренінги, самостійна робота, 

бінарні заняття), методів (методи інтерактивного навчання (акваріум, дерево 

рішень, мозковий штурм тощо), метод проєктів, метод кейсів, метод 

синектики, методи активізації пізнавальних мотивів, активні методи 

(створення ситуації успіху, баскет, інциденту, номінальних груп, бізнес-
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симуляція, сенкан)) й засобів (компетентнісні задачі, відео, фільми, матеріали 

мережі Інтернет, ситуативні інтерактивні завдання) навчання, що 

забезпечують розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу. 

До критеріїв розвитку аналітичної компетентності віднесено ціннісний 

(показник: критичність мислення), знаннєвий (показники: глибина та широта 

мислення), операційний (показники: логічність мислення, кмітливість, 

гнучкість мислення), особистісний (показники: самостійність мислення, 

креативність мислення). 

Завдяки розробленій критеріальній основі дослідження проведено 

педагогічний експеримент, який здійснювався упродовж 2015-2019 років і 

охоплював три етапи: підготовчий, констатувальний  та формувальний.   

На першому етапі (2015 – 2016 рр.) здійснено теоретичний аналіз 

досліджуваної проблеми, визначено теоретичні засади дослідження, об’єкт, 

предмет, мету і завдання дослідження, розроблено програму дослідження. На 

другому етапі (2016 – 2017 рр.) теоретично обґрунтовано і розроблено 

функціональну модель розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу, проведено 

констатувальний експеримент, у ході якого на основі визначених критеріїв та 

їх показників з’ясовано рівні розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки. На третьому етапі (2017 – 2019 рр.) проведено 

формувальний педагогічний експеримент, мета якого полягала в перевірці 

ефективності функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу, 

оброблялися та порівнювалися експериментальні дані з метою з’ясування 

динаміки рівнів розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки.   

За результатами експериментальної перевірки ефективності 

функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 
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бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу на рівні 

значущості 0,05 за критерієм Пірсона підтверджено її ефективність. 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки. Перспективи 

для подальших досліджень вбачаємо у вивченні проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів у процесі виробничої 

практики, в умовах магістратури, під час неформального та інформального 

навчання, із залученням технологій  e-learning та m-learning. 
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ABSTRACT 

Shtyka Yu.M. Development of analytical competence of future bachelors in 

economics on the basis of a praxeological approach.– Qualification scientific work 

published in manuscript form. 

The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of 

pedagogical sciences (PhD) on a specialty 13.00.04 «Theory and methods of 

professional education». – Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy, 

2020. – State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical 

University”. – Sloviansk, 2020. 

The dissertation proposes the solution of scientific problem of development 

of analytical competence of future bachelors in economics. 

Systematization and generalization of scientific sources made it possible to 

comprehend the analytical activity of a specialist in the economic field in order to 

determine the qualitative or quantitative characteristics of the market environment 

in the region as a set of successive stages: preparatory, diagnostics, completion. In 
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this regard, praxeology as a systematic knowledge of the general principles and 

ways of organizing rational, expedient, successful actions (A. Malykhin, 

E. Provorova, O. Bilyakovskaya, P. Samoilenko) has particular importance in the 

preparation of the future specialist in economics. Determining the peculiarities of 

the analytical activity of the bachelor in economics, we choose a praxeological 

approach, because in our opinion, it provides the broadest possibilities for 

determining the ways of solving the problem of research. 

The analytical competence of future bachelors in economics is a 

professionally significant integral personal characteristic that combines individual 

characteristics of thinking (logic, ingenuity, depth, breadth, flexibility, creativity, 

criticality) with the capacity for analytical activity in the professional sphere. 

The development of analytical competence of future bachelors in economics 

is interpreted as the process of improving their individual characteristics of 

thinking (logic, ingenuity, depth, breadth, flexibility, creativity, criticality), 

professional economic activity and is implemented through the impact on the 

motivation to carry out analytical activities, the development of knowledge in 

mathematics and professional disciplines, development of skills to perform 

analytical activities and ability to perform reflexes about it. 

As structural components of the analytical competence of future bachelors in 

economics, a motivational component (values, interests, motives, professionally 

significant qualities) is distinguished; cognitive component (analytical knowledge); 

activity component (analytical skills, performance); reflexive component (self-

examination, self-education, self-improvement). 

Criteria for the development of analytical competence include valuable 

(indicator: critical thinking), knowledgeable (indicators: depth and breadth of 

thinking), operational (indicators: logical thinking, smartness, flexibility of 

thinking), personal (indicators: independence of thinking, creativity). 

This paper presents the author’s model of development of analytical 

competence of future bachelors in economics on the basis of praxeological 

approach. The principles of development of analytical competence of future 
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bachelors in economics are connected with the praxeological paradigm of 

education. Systematic principle allows to interpret the development of analytical 

competence of future bachelors in economics from the standpoint of synthesis 

logic, transitions and interconnection of all its components. The principle of 

student-centricity determines the orientation of the educational process to the 

formation of professionally important personal qualities in the process of 

vocational training, taking into account the individual characteristics and needs of 

future bachelors in economics. The application of the principle of the use of 

competency tasks ensures the development of analytical knowledge, skills and 

skills necessary for the successful performance of professional analytical activities 

of an expert in economics. Providing a high level of development of analytical 

competence of future bachelors in economics on the basis of the principle of 

dynamism implies that professional decisions and actions are determined not only 

by the knowledge of pedagogical laws, skills and content, content and results of 

analytical and synthetic activity, but also through understanding of their own 

analysis of mental the peculiarities of your own style of work, your own I.  

The content of the principle of modeling professional activity is the 

conditionality of the process of development of analytical competence those future 

Bachelors in Economics features educational activities, determination of 

motivational factors, the availability objectives, procedures and actions for 

implementation in accordance with the logic of "the appearance requirements - of 

motive - action." It is shown that the peculiarities of development of analytical 

competence of future bachelors in economics are conditioned by the use of a set of 

general didactic principles (systematicity, connection of theory with practice, 

individualization, activity, systematic development of basic types of thinking, 

clarity). 

Based on the methods of systematization, generalization, design and 

structuring, it is substantiated that the development of analytical competence of 

future bachelors in economics on the basis of praxeological approach contributes 

to: providing motivation for analytical activity as a way of professional formation; 
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the appropriate choice of forms and methods for the implementation of analytical 

activities; introduction of educational and methodological support adequate to the 

content of analytical activity; mastering future bachelors in economics with 

analytical tools. 

The developed model envisages the implementation of a praxeological 

approach by improving the educational and methodological support of vocational 

training at each stage to allow for the development of components of analytical 

competence and through the use of forms (game technologies, trainings, interactive 

forms of lessons (problematic lecture, lecture-visualization, lecture-conversation, 

lecture with mistakes, problematic seminars, independent work), binary classes), 

methods (methods of interactive learning (aquarium, decision tree, brainstorming, 

etc.), method of projects, method of cases, method of synectics, methods of 

activation of cognitive motives, active methods (creation of a situation of success, 

a basket, incident, nominal groups, business simulation, a hack)) and means 

(competent tasks, videos, films, materials of the Internet, situational interactive 

assignments) trainings that provide the development of analytical competence of 

future bachelors in economics on the basis of a praxeological approach. 

The pedagogical experiment was conducted during 2015-2019 and covered 

three stages: preparatory, ascertaining and formative. 

At the first stage (2015 - 2016) the theoretical analysis of the investigated 

problem was carried out, the theoretical bases of the research, object, subject, 

purpose and tasks of the research were determined, the research program was 

developed. The second stage (2016-2017) theoretically substantiated and 

developed a model of development of the analytical competence of future 

bachelors in economics on the basis of a praxeological approach, conducted a test 

experiment, during which the levels of development of the analytical competence 

of future bachelors were determined on the basis of certain criteria and their 

indicators in economics. In the third stage (2017-2019), a formative pedagogical 

experiment was conducted, the purpose of which is to test the effectiveness of the 
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model of development of analytical bachelors in economics on the basis of a 

praxeological approach. 

The results of an experimental test of the effectiveness of the model of 

analytical competence of future bachelors in economics on the basis of a 

praxeological approach at a significance level of 0.05 confirmed its effectiveness: 

on the basis of the Pearson criterion, significant positive shifts between the levels 

of analytical competence of future bachelors in experimental economics were 

confirmed. 

The conducted research does not exhaust all aspects of the problem of 

development of analytical competence of future bachelors in economics. We see 

prospects for further research in the study of problems of development of 

analytical competence of future bachelors in the process of industrial practice, in 

terms of magistracy, during non-formal and informal learning, with the 

involvement of e-learning and m-learning technologies. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Нині економіка України потребує 

фахівців, здатних працювати активно, зацікавлено, з високою професійною 

май¬стерністю та новаторським підходом. Тому надважливим для галузі 

економічної освіти є якісна професійна підготовка фахівця, починаючи з 

освітнього рівня „бакалавр”. Бакалавр з економіки – це фахівець, який 

володіє сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і 

практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань економічної 

галузі, здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають 

застосування теорій та методів економічної науки для свого розв’язування. 

При цьому постійна динаміка змін у політиці й соціально-економічній сфері, 

безпекові виклики, що стоять сьогодні перед українською державою, 

потребують від бакалаврів з економіки насамперед навичок аналітичної 

діяльності.  

Аналітична діяльність у майбутньому значною мірою пов’язана з 

якістю початкової професійної підготовки. Сформовані у процесі вивчення 

економічних і математичних дисциплін знання, уміння та навички 

трансформуються у здатність аналізувати й узагальнювати, критично 

оцінювати, гнучко підходити до вирішення поставлених професійних 

завдань. Це обумовлює потребу зміщення акцентів професійної підготовки 

бакалаврів з економіки у бік формування у них аналітичної компетентності 

як складової професійної компетентності. 

Зазначена проблема знайшла своє відбиття у Законах України «Про 

освіту» (2017) [83], «Про вищу освіту» (2014) [79], «Про професійний 

розвиток працівників» (2012) [85], Указі Президента України «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.» (2013) 

[161], Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» (2011) [80], «Національній доктрині 
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розвитку освіти України у ХХІ столітті» (2002) [159], «Національній доповіді 

про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» (2016) [160], «Концепції 

розвитку економічної освіти в Україні» (2004) [111], у концептуальних 

положеннях документів ЮНЕСКО й інших нормативно-правових актах.  

Дослідженням праксеологічних ідей у вирішенні проблем професійної 

підготовки кадрів займалися такі науковці, як В. Андрущенко [9; 10], 

В. Арутюнов [14], Л. Губерський [61], Л. Комаха [109], В. Кремень [119], 

О. Льовкіна [137], Є. Слуцький [221] та ін. Їхні дослідження розкривають 

особливості виникнення і розвиток праксеології в широкому історико-

філософському контексті, містять понятійно-категоріальну структуру 

праксеології, аналіз праксеологічних методів ефективної діяльності, на 

основі яких наголошується на необхідності вдосконалення методів діяльності 

фахівців у різних галузях для подолання складних соціально-економічних, 

політичних, культурних та інших проблем. Проблеми модернізації 

професійної підготовки майбутніх фахівців економічної галузі знайшли 

відображення в наукових працях вітчизняних і закордонних учених. У своїх 

роботах дослідники розглядають психолого-педагогічні засади, моделі 

професійної підготовки фахівців економічної галузі в Україні (М. Артюшина 

[13], Н. Кошелєва [116], В. Стешенко [229], В. Стрельніков [231], Ю. Ткач 

[243] та ін.); теоретичні засади підготовки майбутніх економістів (Г. Дутка 

[71], А. Колот [108], Л. Нічуговська [164], О. Набока [154; 155], 

Л. Петльована [184] та ін.); економічні основи модернізації вищої освіти 

(Л. Заглинська [76], О. Лукомська [136], Р. Костенко [113], О. Пащенко [180] 

та ін.); наступності вищої економічної освіти (М. Левочко [127], О. Шпак 

[275] та ін.).  

Теоретичні питання та практичні аспекти фахової підготовки 

економістів розробляють Н. Іщук [96], В. Зінченко [90], О. Кареліна [99], 

Т. Коваль [104], Г. Ковальчук [105], Т. Красікова [118], К. Кірей [100], 

Л. Лебедик [126], І. Носач [168], Т. Поясок [194] та ін. У працях учених 

докладно розглядається формування професійної компетентності фахівців 
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економічного профілю (Н. Баловсяк [17], Л. Дибкова [67], О. Гончарова [56], 

Л. Половенко [191], В. Різник [200], О. Романовський [205], С. Хоцкіна [264] 

та ін.). 

Вітчизняними розробниками змісту ключових компетентностей 

особистості серед вагомих складників виділено аналітичні. Підтвердженям 

цього є праці Н. Бібік [24], І. Єрмакова [74], О. Овчарук [170], О. Пометун 

[193], О. Савченко [210] та ін. Науковцями досліджено використання 

праксеологічного підходу у вирішенні окремих проблем галузі професійної 

освіти: праксеологічні основи педагогічної діяльності (І. Колєснікова [107]); 

роль і місце праксеології у вирішенні проблем підвищення якості вищої 

освіти (Л. Рижко [199]); можливості використання ідей праксеології в 

організації дослідної діяльності студентів з фізики (П. Самойленко, 

А. Семенова [213]); особливості застосування праксеологічного підходу для 

формування здатності майбутнього фахівця до професійно-педагогічної 

самооцінки (О. Уточкіна); можливості праксеологічного підходу щодо 

вдосконалення підготовки фахівців у системі безперервної освіти 

(В. Федотова). 

Водночас системний аналіз праць науковців виявив відсутність 

розв’язання проблеми формування й розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх економістів з позицій праксеології як науки про людську 

діяльність крізь призму її ефективності. 

Теоретичний аналіз наукових праць та практичного досвіду з 

підготовки бакалаврів з економіки дав змогу виокремити низку 

суперечностей між:   

– соціальним запитом на економістів-практиків, здатних на основі якісної 

аналітичної діяльності ефективно вирішувати професійні завдання, та 

відсутністю праксеологічних засад у їхній професійній підготовці; 

– специфікою аналітичної діяльності фахівців у галузі економіки, вимогою 

роботодавців до результатів такої діяльності та особливостями 

професійної підготовки бакалаврів з економіки у ЗВО, яка більшою 
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мірою орієнтована на теоретичну й обчислювально-розрахункову, а не 

аналітичну діяльність; 

– поширенням компетентнісних підходів у професійній освіті та 

відсутністю ефективних моделей розвитку аналітичної компетентності 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Соціальна значущість проблеми розвитку аналітичної компетентності 

бакалаврів з економіки, її недостатня теоретична й практична розробленість, 

потреба вирішення виявлених суперечностей зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження «Розвиток аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу».  

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

Дослідження проводилося у межах науково-дослідної роботи кафедри бізнес-

економіки та адміністрування «Стратегічне управління соціально-

економічними системами в умовах глобальних викликів» (реєстраційний 

номер 0117U004981, 2017–2020 рр.).  

Тему дослідження затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (протокол № 12 від 

20.06.2018 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів з економіки. 

Предмет дослідження – модель розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити ефективність моделі розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу. 

Відповідно до мети визначено такі завдання:  

1) виявити стан розробленості проблеми розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки, визначити теоретичні 

основи такого розвитку на основі праксеологічного підходу.  
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2) визначити сутність і структуру аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки.  

3) розробити і теоретично обґрунтувати функціональну модель 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

засадах праксеологічного підходу, розробити діагностичний інструментарій 

(критерії, показники, рівні) для визначення її ефективності.  

4) експериментально перевірити ефективність розробленої 

функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу.  

Для реалізації мети дослідження і вирішення поставлених завдань було 

використано комплекс методів дослідження:  

теоретичні – аналіз, синтез та систематизація наукових джерел з метою 

виявлення стану розробленості проблеми розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу, систематизація й узагальнення з метою 

дослідження практичного досвіду розвитку аналітичної компетентності; 

термінологічний аналіз для визначення сутності і змісту ключових дефініцій 

дослідження; структурний аналіз для визначення компонентів, критеріїв, 

показників та рівнів розвитку аналітичної компетентності; педагогічне 

проектування та моделювання з метою опису функціональної моделі 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

засадах праксеологічного підходу;  

емпіричні – спостереження, анкетування з метою вивчення практичного 

досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки у 

вітчизняних закладах вищої освіти на компетентнісних засадах; педагогічний 

експеримент (констатувальний та формувальний), педагогічний моніторинг, 

тестування для визначення рівнів розвитку аналітичної компетентності та 

експериментальної перевірки ефективності розробленої функціональної 

моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу;  
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статистичні – методи описової статистики, критерій однорідності 

Пірсона з метою опрацювання результатів педагогічного експерименту та 

визначення вірогідності отриманих результатів.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

− вперше розроблено та теоретично обґрунтовано функціональну модель 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

засадах праксеологічного підходу, яка базується на використанні комплексу 

методологічних принципів (системності, зв’язку теорії з практикою, 

активності, студентоцентризму, використання компетентнісних задач, 

динамічності, моделювання професійної діяльності) і передбачає залучення 

нетрадиційних методів (методи інтерактивного навчання, метод проєктів, 

метод кейсів, метод синектики, методи активізації пізнавальних мотивів, 

активні методи), засобів (компетентнісні задачі, матеріали мережі Інтернет, 

ситуативні інтерактивні завдання) і форм (тренінги, проблемні семінари, 

бінарні заняття та ін.), удосконалення навчально-методичного забезпечення 

фахових дисциплін і впровадження спецкурсу „Компетентнісні задачі 

економіки” та урахування педагогічних умов (стимулювання мотивації щодо 

аналітичної діяльності як способу професійного становлення; синтезоване 

застосування традиційних та інноваційних методів та форм організації 

професійної підготовки бакалаврів з економіки, що забезпечують реалізацію 

аналітичної діяльності; використання навчально-методичного забезпечення, 

адекватного до змісту аналітичної діяльності; опанування майбутніми 

бакалаврами з економіки аналітичним інструментарієм); 

– уточнено змістові характеристики понять „аналітична діяльність”; 

„аналітична компетентність майбутніх бакалаврів з економіки”, „розвиток 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки” (процес 

удосконалення індивідуальних характеристик мислення, який базується на 

сприйманні аналітичної діяльності як базової для професійної економічної 

діяльності й реалізується через вплив на мотивацію здійснювати аналітичну 

діяльність, розвиток знань з математики та фахових дисциплін, розвиток 
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умінь виконувати аналітичну діяльність та здатність здійснювати рефлексію 

щодо неї); схарактеризовано структуру аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки у єдності мотиваційного, когнітивного, 

діяльнісного та рефлексивного компонентів; розроблено діагностичний 

інструментарій для оцінювання рівнів (початковий, шаблонний, 

продуктивний) розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки, критерії (ціннісний, знаннєвий, операційний, особистісний) та 

показники (критичність, глибина та широта, логічність, кмітливість, 

гнучкість, самостійність, креативність); удосконалено шляхи й засоби 

професійної підготовки майбутніх бакалаврів з економіки у закладах вищої 

освіти, що спрямовані на розвиток аналітичної компетентності на засадах 

праксеологічного підходу; 

− подальшого розвитку набули наукові положення щодо застосування 

сучасних інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів з економіки у закладах вищої освіти.   

Практичне значення отриманих результатів полягає в їх достатній 

готовності до впровадження в освітній процес професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів з економіки для розвитку в них аналітичної 

компетентності, зокрема, розроблено навчальний посібник „Розвиток 

аналітичної компетентності студентів економічних спеціальностей” для 

супроводу спецкурсу „Компетентнісні задачі з економіки”, до якого 

розроблені й підтвердили свою ефективність дидактичні матеріали, а також 

навчально-методичні матеріали до дисциплін „Аналіз фінансової діяльності 

фірми”, „Стратегія розвитку підприємництва”, „Економіка”, „Економічна 

теорія”, „Регіональний менеджмент”.  

Результати дослідження можуть бути використані науково-

педагогічними працівниками для формування аналітичної компетентності 

фахівців економічних та інших спеціальностей, організації самостійної, 

індивідуальної роботи, при створенні методичних рекомендацій з професійно 

орієнтованих дисциплін, студентами у процесі підготовки науково-дослідних 



25 
 

та кваліфікаційних робіт, наукових і творчих проєктів, а також у системі 

підвищення кваліфікації фахівців з економіки.  

Основні положення та результати дослідження упроваджено в освітній 

процес Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 2726/1 від 10.09.2019 р.), Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

(довідка № 5 від 14.05.2019 р.), Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля (довідка № 1265/15.03 від 

06.11.2019 р.), Криворізького державного педагогічного університету 

(довідка № 09/1-647/3 від 07.11.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у 

співавторстві, полягає у: обґрунтуванні значущості та методики 

використання компетентнісних задач для розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки [7]; узагальненні й 

систематизації актуальних наукових джерел щодо проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки [9]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційного дослідження висвітлено й обговорено на науково-

практичних конференціях, зокрема, Міжнародних: „Наукова діяльність як 

шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця” 

(Суми, 2018, 2019); „Influence of scientific achievements in the education on the 

development of modern society” (Vilnius, Lithuania, 2019); „Пріоритетні 

напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти” (Харків, 2019); 

„Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних 

наук” (Одеса, 2019); Усеукраїнських: „Сучасні тенденції організаційно-

методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх 

вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції” (Харків, 

2019).  

Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися й 

обговорювалися на засіданнях наукової лабораторії „Академічна культура 
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дослідника” і одержали позитивну оцінку кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (2017-2019 рр.). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

опубліковано в 13 наукових і навчально-методичних працях (із них 2 –  

у співавторстві): 1 навчальний посібник, 6 статей у фахових виданнях 

України, 1 стаття у періодичному науковому закордонному виданні, яке 

індексується наукометричною базою Index Coprnicus, 5 матеріалів 

апробаційного характеру.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (310 найменувань, із них 18 – іноземною мовою) та 13 

додатків на 43 сторінках. Дисертація містить 39 таблиць та 10 рисунків.  

Загальний обсяг дисертації становить 280 сторінок, із них основного 

тексту – 190 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  

РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Професійна підготовка майбутніх бакалаврів з економіки  

в контексті сучасних модернізаційних процесів в освіті 

На сучасному етапі розвитку суспільства економічній підготовці 

майбутніх фахівців надається важливе значення. В умовах реструктуризації 

економіки змінюються основи підготовки майбутніх фахівців економічного 

спрямування. Сьогодення вимагає від особистості широкого діапазону 

можливостей, розвиненого інтелекту, здатності до постійної самоосвіти й 

самовдосконалення, спрямованості на творчу самореалізацію. 

Економічна освіта має розглядатися як економіко-педагогічний процес 

вироблення у студентів чітких уявлень про наукові закономірності розвитку 

економіки, специфіку ринкових відносин, цілеспрямоване, системне 

формування у майбутніх фахівців економічних компетентностей, 

високодуховних морально-етичних якостей, чіткої організованості та 

ініціативи, підготовки їх до високопрофесійної праці, вироблення навичок 

використовувати економічні знання у практичній діяльності; це підготовка і 

перепідготовка фахівців економічного спрямування відповідного рівня, 

задоволення потреб особи в поглибленні й розширенні знань, здобутих на 

базі середньої загальної, середньої професійної освіти, що реалізується в 

закладах вищої освіти економічного спрямування [111].  

Як зазначено у державному стандарті вищої освіти за спеціальністю 

051 «Економіка» для першого, бакалаврського, рівня освіти [47] майбутні 

бакалаври з економіки вивчають особливості функціонування та розвитку 

економічних систем, закономірності соціально-економічних процесів, їх 
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моделювання, регулювання та прогнозування, мотивацію і поведінку 

економічних суб’єктів, а метою навчання є підготовка фахівців, які 

володіють новітніми економічними складовими мисленням, теоретичними 

знаннями й практичними навичками, що забезпечують розв’язання завдань 

предметної області. 

Економічна освіта у ЗВО має за мету підготовку фахівців економічної 

галузі із сучасними поглядами, професійними знаннями інноваційної 

природи, вміннями та навичками їх практичного застосування при 

розв’язуванні економічних проблем на основі постійної самоосвіти. Бакалавр 

повинен мати фундаментальну загальноекономічну, соціально-гуманітарну, 

природничо-наукову, професійну підготовку, а також  специфічні навички та 

вміння, необхідні для самостійного вирішення типових, частково 

діагностичних чи пошукових проблемних питань, виконання економічних 

розрахунків, підбору та опрацювання даних, на основі яких приймаються 

управлінські рішення [12; 47]. 

Серед функцій економічної освіти слід виокремити:  

– пізнавальну, що спрямовується на розкриття майбутніми 

економістами резервів пізнавальних процесів та усвідомленого застосування 

економічних законів, а також розуміння істотних взаємозв’язків між 

закономірностями та явищами економічної діяльності в різних галузях 

існування суспільства – духовній, соціально-політичній, правовій, творчій, 

ініціативній тощо;  

– регулятивну, що засновується на логічній мотивації правових правил 

і норм певного виду суспільних взаємовідносин – державної та приватної 

власності; правильного ставлення до економічної діяльності, розвиток 

діловитості, виховання ощадливості, уміння працювати, ініціативності, 

дотримання правил і норм фахівцем, що вказує на рівень розвитку 

економічної свідомості, а відповідно і на результат впливу викладача на 

формування економічного мислення студента;   
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– соціально-перетворювальну, що полягає у забезпеченні креативності 

студентів у процесі організації продуктивної, суспільно корисної праці, 

утворенні студентських груп на зразок кооперативів, малих підприємств та 

інших форм [244]. 

Отже, бакалавр з економіки – це «фахівець, який володіє сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями й практичними навичками, 

необхідними для розв’язання завдань предметної галузі, здатний 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

економічній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов та передбачають застосування теорій та методів економічної науки»  

[224]. 

За даними Міністерства освіти й науки 28,4% всіх студентів України 

здобувають спеціальності у сфері економіки, торгівлі та бізнесу, а підготовку 

за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюють 293 ЗВО України [150].  

Стандарт вищої освіти визначає перелік компетентностей, які 

розкривають особивості підготовки бакалаврів зі спеціальності 051 

«Економіка», результати освітнього процесу, які розкривають, що саме 

майбутній фахівець повинен знати, вміти та бути здатним здійснювати після 

успішного проходження освітньої програми. Ці компетентності погоджені 

між собою та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. 

Кожен заклад вищої освіти окремо складає список дисциплін, практик та 

різних видів освітньої діяльності, потрібний для набуття визначених 

Стандартом компетентностей [224].  

Зміст професійної підготовки відповідає таким принципам: 

функціональної повноти компонентів змісту освіти, диференціації та 

інтеграції, наступності (ступневості) освіти (А. Лігоцький) [128]; формування 

змісту вищої освіти; відповідності змісту освіти у всіх його компонентах і 

рівнях конструювання вимогам розвитку суспільства, науки, культури й 

особистості; єдиної змістовної та процесуальної сторони навчання, 

структурної єдності змісту освіти на різних рівнях його формування 
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(співвіднесеність складових компонентів); гуманітаризації, пов’язаний із 

утворенням умов для активного творчого і практичного освоєння людської 

культури; фундаменталізації навчання, що вимагає інтеграції гуманітарного 

та природничо-наукового знання, встановлення наступності й 

міждисциплінарних зв’язків, опори на усвідомлення тими, що навчається, 

суті методології пізнавальної і практичної перетворювальної діяльності 

(А. Кузьмінський) [123]; проблемності, актуальності, образності; 

інформаційності та інформатизації; гнучкості та варіативності; диференціації 

навчального матеріалу відповідно до інтересів, пізнавальних можливостей 

учнів та інших особистісних властивостей та індивідуалізації (розробка 

індивідуальних навчальних програм, надання індивідуальних завдань 

навчання, що стосується всіх компонентів моделі, зокрема, змістовного); 

інноваційності (активне привертання студентів до пошуку, опрацювання, 

оновлення та критичного оцінювання інформації, заохочення до  студентів до 

привнесення особистого досвіду) (М. Артюшина) [13]. 

Специфіка змісту професійної економічної освіти визначається 

вимогами до її результату – формування та розвиток всебічно гармонійно 

розвиненої особистості фахівця, для якого фахові компетентності та їх 

цілеспрямоване вдосконалення складають основу самореалізації в 

економічній галузі життя суспільства. Фахова підготовка майбутніх 

економістів включає, перш за все, усвідомлення ними закономірностей 

формування та розвитку перетворювальних процесів на мікро- та 

макрорівнях. Критерієм підготовки майбутнього економіста є належне 

засвоєння економічної теорії та певних практичних навичок на 

поведінковому рівні, що відповідає нормам сучасної світової культури [39; 

103; 135]. 

Обсяг освітньої-професійної програми зі спеціальності 

051 «Економіка» на основі повної загальної середньої освіти з терміном 

навчання 4 роки складає 240 кредитів ЄКТС. Економічна освіта включає 

чотири блоки дисциплін, що формують та розвивають  сучасний світогляд і 
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визначають потребу в постійному удосконаленні економічних знань, умінь та 

навичок (на основі аналізу, узагальнення та систематизації змісту навчальних 

панів Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького, Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля, Криворізького державного 

педагогічного університету): загальноосвітній блок, фундаментальний блок 

(Економічна теорія. Мікро- та Макроекономіка. Економічний аналіз. Аналіз 

галузевих ринків. Економетрика. Математика для економістів. Теорія 

ймовірностей і математична статистика. Теорія організації. Фінансовий 

облік. Статистика. Маркетинг. Сучасний стратегічний аналіз. Кількісні 

методи досліджень), інноваційно-практичний (Глобальна економіка. 

Взаємодія держави й бізнесу. Прикладна економіка. Управлінський облік. 

Підприємництво. Соціальне підприємництво. Підприємницькі фінанси. 

Правове регулювання бізнесу. Підприємницьке право. Практичні аспекти 

корпоративних фінансів. Фінансовий облік і корпоративна звітність. 

Стратегії бізнесу. Маркетинг. Управління ризиками у підприємницькій 

діяльності. HR менеджмент. Управління продажами.) і блок дисциплін 

спеціальної підготовки (Інвестиційне проєктування. Венчурне фінансування. 

Підприємництво та інновації. Моделювання діяльності компанії. 

Програмування та база даних. Інформаційні технології в управлінні 

підприємством. Електронний бізнес. Вступ до криптографії. Цифрова валюта 

і кіберзлочинність). Зазначені дисципліни у комплексі забезпечують 

різноаспектний освітній процес з вивчення закономірностей економічної 

галузі життя суспільства. 

При підготовці фахівців зі спеціальності «Економіка» велику увагу 

приділяють освітнім курсам, що забезпечують ґрунтовні професійні знання. 

Передусім, це «Правове забезпечення господарської діяльності», «Економіка 

підприємства», «Стратегія підприємства», «Економіка і організація 

нововведень на підприємстві», «Управління бізнес проєктами та 
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програмами», «Підприємництво та бізнес культура», «Економіка і організація 

об’єднання підприємств», «Оцінка вартості бізнесу», «Ціноутворення», 

«Економічний аналіз», «Комплексні тренінги з економіки», «Бізнес-

планування», «Потенціал та розвиток підприємства» тощо. 

При цьому здобувач вищої економічної освіти бакалаврського рівня 

має опанувати такі фахові компетентності [224]. 

1. Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро- та макрорівні [224]. 

2. Здатність використовувати, актуалізувати чинні нормативні та правові 

акти, що регламентують професійну діяльність, розробляти внутрішні 

правові норми ведення бізнесу [224]. 

3. Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки [224]. 

4. Здатність описувати економічні та соціальні процеси та явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати й змістовно 

інтерпретувати отримані результати [224]. 

5. Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави [224]. 

6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач [224]. 

7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для 

вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів [224]. 

8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання 

економічних та соціально-трудових відносин [224]. 

9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси [224]. 
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10. Навички використання сучасних джерел економічної, нормативно-

правової, соціальної, управлінської, фінансово-облікової інформації для 

складання службових документів та аналітичних звітів [224]. 

11. Здатність використовувати статистико-аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень [224]. 

12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення [224]. 

13. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття [224]. 

14. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, організацій 

та установ [224]. 

15. Здатність розробляти внутрішню регламентувальну документацію та 

заходи з формування й використання виробничого потенціалу підприємства, 

всіх видів ресурсів за різними сферами діяльності підприємства [224]. 

16. Здатність організації власної справи, формування підприємницького 

капіталу, ефективної управлінської діяльності, інновативності, лідерства та 

критичного мислення [224]. 

17. Розуміння закономірностей господарських процесуальних, трудових 

правовідносин та відносин в галузі державного правління, функціонування 

фінансового ринку [224]. 

18. Здатність організовувати системний і цілісний навчально-виховний 

процес; розробляти сучасні науково-методичні комплекси [224]. 

19. Здатність аналізувати, узагальнювати, використовувати й 

поширювати передовий педагогічний досвід; систематично підвищувати 

фахову педагогічну майстерність і кваліфікаційний рівень [224]. 

20. Здатність використовувати традиційні й сучасні форми, методи й 

прийоми навчання та виховання, їх дидактичні можливості; основні напрями 

й перспективи оновлення та розвитку національної освіти й педагогічної 



34 
 

науки; способи пошуку, систематизації, узагальнення та використання 

інформації [224]. 

21. Здатність проводити науково-дослідну та методичну роботу за фахом, 

готувати інформаційні та науково-методичні матеріали [224]. 

22. Здатність ефективного управління навчальною діяльністю, виходячи з 

психологічних особливостей її реалізації, фахової методики навчання, 

технологій і методики організації виховної роботи [224]. 

У закордонних країнах для підготовки майбутніх фахівців 

економічного профілю функціонують три основні моделі її організації: 

японська, європейська, американська [21; 65; 78; 101; 120; 163; 167; 176; 237; 

244; 273]. 

Досліджуючи фахову підготовку майбутніх бакалаврів з економіки у 

ЗВО США Н. Войнаровська [43] вказує, що досягнення мети фахової 

підготовки відбувається завдяки ефективній організації опанування змісту 

освіти. Відповідно, істотною характеристикою сучасних освітніх програм 

фахової підготовки бакалаврів з економіки є високий рівень їхньої 

професійної спеціалізації та майстерності, який відповідає наступним 

складовим програми:   

– головні вимоги містять вступний курс та спеціальні курси з 

мікроекономіки та макроекономіки, а також кількісні методи;  

– розширені вимоги включають вибіркові курси (міжнародний курс, 

контекстуальний курс та курс, що стосується економіки державного сектору) 

з метою формування та розвитку у майбутніх економістів професійних вмінь 

та навичок розв’язувати нестандартні професійні ситуації;  

– поглиблені вимоги, спрямовані на розширене опанування змісту 

вибіркових курсів;  

– підсумковий тест містить науково-дослідні творчі письмові роботи 

для досягнення головної мети – навчити майбутнього фахівця мислити, як 

економіст, завдяки формуванню та розвитку вмінь дедуктивних міркувань, 

методик прийняття рішень, усвідомлення комплексу економічних 
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взаємовідносин, творчості, комунікативних умінь, опанування та 

використання знань, що ширші за межі змісту основних дисциплін.   

Отже, зміст фахової підготовки бакалаврів з економіки у ЗВО США є 

доцільним завдяки можливостям перерозподілу вибраних майбутніми 

фахівцями курсів відповідно до їхніх майбутніх освітніх планів. Окрім 

спеціальних економічних дисциплін, що є серед як обов’язкових, так і 

вибіркових курсів, зміст містить математичні дисципліни та гуманітарні 

дисципліни (філософія, історія, політологія, література).   

З іншого боку, підготовка бакалаврів з економіки у ЗВО США є 

початковою та обов’язковою ланкою вищої освіти, є основою для наступного 

поглибленого та розширеного вивчення даної галузі й досдатньою умовою 

для набуття ступеня магістра чи доктора філософії [48].  

До головних педагогічних підходів підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного профілю у ЗВО США відносять: «Chalkand Talk 

(традиційний педагогічний підхід до викладання економіки, викладання 

здійснюються у формі лекцій); Proficiency Approach (підхід професійності, 

який передбачає надання майбутнім фахівцям з економіки можливості 

реалізації набутих професійних вмінь); Peakonomics (проблемний підхід, 

який передбачає використання проблемних ситуацій в процесі викладання 

базових економічних концепцій з метою досягнення піку економічної 

грамотності майбутніми фахівцями); Writingintensive (письмовий 

педагогічний підхід, який забезпечує інтегрування письмових робіт з метою 

залучення майбутніх фахівців з економіки до більш детального й глибокого 

вивчення матеріалу); ARCS (мотиваційний педагогічний підхід, який 

забезпечує оптимізацію елементів мотивації для поліпшення впливу 

викладання)»  [43]. 

На нашу думку, високий рівень спеціалізації змісту програм підготовки 

бакалаврів з економіки за американською моделлю, що реалізовується через 

вибіркові курси, може стати тим інструментом в удосконаленні української 

системи підготовки економістів, що здатний забезпечити мету орієнтації 
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професійної освіти майбутніх бакалаврів з економіки на майбутню 

аналітичну діяльність фахівця економічних спеціальностей. 

Розглянемо особливості європейської моделі підготовки фахівців з 

економіки. 

Система вищої економічної освіти Великобританії найбільшою мірою 

наближена до американської моделі і є об’єднанням сучасних американських 

нововведень і британських освітніх традицій. Серед головних характеристик 

підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю виділяють: 

«…– у структурі системи управління вищою освітою відсутні органи з 

акредитування ЗВО, кожен заклад має право визначити зміст навчання і 

формально фіксувати результати його засвоєння документами й присвоєнням 

ступенів;  

– відзначається посилення ролі головного проміжного органу 

управління – Ради з університетських фондів, якій надається право 

розподіляти фінансування;  

– затверджений державний перелік обов’язкових дисциплін і 

компонентів для ЗВО відсутній;  

– наявність різниці між університетами країни: сучасні – зв’язані з 

промисловими й торговими підприємствами, прагнуть скласти власні 

навчальні програми, виходячи з запитів роботодавців, інші університети 

Великобританії надають перевагу класичним дисциплінам (філософія, 

літературознавство, історія, природничі науки)»  [73]. 

Формування системи вищої професійної освіти в галузі економіки 

Франції в сучасному вигляді також здійснювалось на основі синтезу 

традиційної французької системи вищих комерційних шкіл з елементами 

американської моделі (як у більшості західноєвропейських країн). Однак, 

серед інших країн Європейського союзу Франція відрізняється, по-перше – 

різноманітністю типів ЗВО, по-друге – уніфікованою, централізованою 

системою управління вищою освітою. У Франції освіта розглядається як 

головний фактор соціального й економічного прогресу, відповідно в бюджеті 
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країни їй належить провідне місце. До основних особливостей слід віднести: 

перевага державних закладів освіти та безкоштовність навчання для всіх, 

збереження системи освіти з панівним державним контролем (визначення й 

впровадження в освітньої політики, розробки змісту освіти навчальних 

стандартів, організації вступних конкурсів, іспитів) [299].   

Паралельно з університетами у Франції існують спеціалізовані освітні 

інститути – вищі школи, вступ до яких, на відміну від університетів, 

потребує досить серйозних конкурсних іспитів. Високим престижем 

користуються вищі комерційні школи. Програми навчання в них 

еволюціонували, пройшовши шлях від освіти, яка мала за мету засвоєння 

чисто прагматичних «технічних» аспектів комерційної діяльності, до 

повноцінної освіти в галузі економіки на сучасній основі [72].  

Також особливість університетської освіти у Франції полягає у тому, 

що випускники одержують поглиблену підготовку за конкретними 

економічними спеціальностями [57, с. 22]. Відомі ЗВО здійснюють 

підготовку фахівців у галузі бізнесу і менеджменту, їх провідна мета – 

підготовка економістів-керівників вищого рангу. Основний акцент в процесі 

навчання робиться на практичну спрямованість. В університетах Франції з 

урахуванням вимог ринку праці вводяться у навчальні плани майбутніх 

економістів дисциплін комп’ютерного циклу.  

Слід підкреслити, у такій системі підготовки економістів високий 

ступінь їх «готовності» до практичної діяльності. Однак, при зміні 

спеціалізації, характеру діяльності та обов’язків, випускники ЗВО «вузького» 

типу стикаються з недоліком загальних фундаментальних економічних знань, 

що істотно ускладнює процес їх перепідготовки чи перепідготовки 

керівництва.  

Німецька система освіти являє собою збалансоване розмежування 

управлінських повноважень між освітніми закладами, центром та суб’єктами 

федерації. Система вищої освіти Німеччини характеризується сполученням 

національних університетських традицій та інноваційних методів управління 
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освітою, фундаментальної теоретичної освіти й науково-дослідної діяльності, 

доступності й високої якості освіти [194, с. 115].   

Процес підготовки економістів у Німеччині безпосередньо пов’язаний з 

практичною діяльністю, при цьому економічні дисципліни характеризуються 

достатнім рівнем фундаменталізації [57, с. 90]. Процес навчання у ЗВО 

Німеччини організований таким чином, щоб студент якомога раніше почав 

працювати самостійно.  Відповідно, у професійній системі освіти Німеччини 

виокремлюють:   

– університети прикладних наук – професійні вищі школи як 

наймолодший тип навчальних закладів, де заняття проводяться з великим 

практичним ухилом, зокрема, майбутніх фахівців з економіки. Зазначені ЗВО 

відрізняються скороченим циклом навчання (містять трирічну теоретичну 

підготовку i рік практичної роботи), великим професійним досвідом 

викладачів, а також наявністю тісних контактів з промисловими фірмами, що 

залучає до них все більшу кількість абітурієнтів;  

– ЗВО традиційної німецької системи освіти, де навчальний процес 

триває довше, ніж в інших країнах (більш як 6 років).  

Це зумовлено орієнтацією процесу підготовки на вивчення науки та 

систематичної виробничої практики. Таким чином, система вищої 

економічної освіти Німеччини має чітку упорядковану структуру; вибір ЗВО 

залежить від здібностей, схильностей та можливостей студента. Цілком 

погоджуємося з позицією дослідниці [57, с. 18], що німецька система 

підготовки майбутніх економістів створює найкращі умови для розкриття 

професійного потенціалу студента. Однак, існують складності визначення 

конкретного місця роботи майбутнього фахівця на початку його професійної 

підготовки, з розподілом майбутніх економістів у процесі підготовки у ЗВО 

на дослідників і практичних працівників та з їх перепідготовкою під впливом 

відповідної ситуації на ринку праці.  

Для професійної освіти Польщі на сучасному етапі характерними є такі 

тенденції: європеїзації, що зумовлено стратегією реорганізації системи вищої 
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освіти у країнах Європейського Союзу на засадах положень Болонської 

угоди; диверсифікації – пошук варіативності організаційних форм, методів і 

засобів навчання; оновлення змісту освіти;  актуалізації науково-дослідної 

роботи з метою формування готовності майбутніх фахівців до здійснення 

науково-практичних досліджень в умовах професійної діяльності; орієнтації 

освітнього процесу на особистість студента шляхом побудови та реалізації 

індивідуальних траєкторій навчання на основі самостійного вибору 

дисциплін; інформатизації, інтенсифікації профорієнтаційної роботи та 

партнерства загальноосвітніх навчальних закладів та університетів, що 

забезпечує якість неперервної ступеневої професійної підготовки фахівців.  

Професійна підготовка фахівців економічної галузі здійснюється у 

таких навчальних закладах Польщі:  

– коледжах, які діють як самостійні навчальні заклади, або як структурні 

підрозділи економічних чи класичних університетів; термін навчання 

знаходиться в межах 2-4 років, отримання ступенів вищої освіти: молодший 

бакалавр-бакалавр;  

– академіях чи університетах – ЗВО, які здійснюють спеціальну 

економічну підготовку фахівців з різних напрямів науки; термін навчання 

знаходиться в межах 4-6 років, передбачається організація навчання з метою 

отримання освітньо-професійних ступенів бакалавр-магістр;  

– класичних університетах, де існують економічні факультети чи 

факультети економічного спрямування.  

Випускники різних типів ЗВО Польщі, які отримують спеціальну 

економічну підготовку, володіють певними компетентностями, зокрема:  

здатність виявляти, аналізувати й розв’язувати пізнавальні проблеми в галузі 

економічної діяльності; можливість визначати цілі особистих і професійних 

стратегій розвитку для досягнення цих цілей; можливість порівнювати себе, 

власний (набутий) теоретико-практичний досвід з традиційними знаннями, 

встановлюючи взаємозв’язки між ними, що забезпечує появу нових напрямів 

поглиблення знань і професійного розвитку; науково-дослідні навички в 
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галузі економічної освіти та дисциплінарної і міждисциплінарної дидактики, 

вміння застосовувати теорію в конкретних ситуаціях освітнього середовища 

та критично оцінювати результати теоретико-практичних досліджень; 

можливість використовувати передові методи освітнього втручання для 

реалізації нових освітніх програм підготовки майбутніх фахівців, 

забезпечення навчання впродовж життя, системи підвищення професійного 

зростання; можливість використання інформаційного забезпечення для 

відповідної роботи, впровадження інноваційних освітніх технологій; 

здатність діяти самостійно, об’єктивно оцінювати  критичні умови, творчо 

розв’язувати проблеми; вміння співпрацювати з різними категоріями 

населення у вирішенні проблем  економічної освіти та фахівців у суміжних 

галузях освіти; створення професійної системи цінностей, яка забезпечувала 

б умови для мотивованого професійного розвитку; оснащення студентів 

набором навичок, що дозволить поєднувати та порівнювати структуру 

ступеневої професійної підготовки на європейському рівні та забезпечення 

мобільності фахівців у межах Європейського Союзу [13; 113; 116; 121]. 

Отже, на практиці європейські країни запроваджують змішані моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

з урахуванням традицій країни. Зміст професійної підготовки має 

варіативний характер відповідно до спеціалізації підготовки майбутнього 

фахівця та специфіки галузі його майбутньої діяльності. 

На нашу думку, позитивними рисами європейської моделі підготовки 

фахівців економічних спеціальностей є можливість об’єднувати власний 

(набутий) практичний досвід з традиційними теоретичними знаннями. 

Відповідно це дозволяє майбутнім бакалаврам з економіки розв’язувати 

пізнавальні проблеми в галузі майбутньої професійної економічної 

діяльності, а значить забезпечує проведення аналітичної діяльності у 

професійній сфері на діяльнісній основі. 

У контексті нашого дослідження важливим є досвід Японії у розвитку 

економічної вищої освіти, де на початку американська модель розглядалася 
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як основа в реформуванні ЗВО. Однак, пізніше від цієї моделі відмовилися. 

Сучасна система освіти в Японії орієнтована на забезпечення всебічного 

розвитку особистості, зокрема підготовку людини з широким світоглядом, 

універсала. Вузька спеціалізація тут відсутня. Японській моделі підготовки 

властива сукупність таких систем: наймання на все життя, кадрова ротація, 

професійна підготовка, репутація, оплата праці. Взаємозв’язок і 

взаємозалежність цих систем створює мотивацію до високоефективної праці, 

максимальної реалізації професійних і ділових якостей. Основним завданням 

університетів є формування особистості з високо етичними моральними 

якостями, суспільно значущими нормами поведінки й рівнем знань. 

Стратегією навчання і підготовки фахівців японської моделі передбачено 

формування вмінь, орієнтованих на готовність розв’язувати завдання 

завтрашнього дня [175]. Саме ця особливість японської моделі, на нашу 

думку, може стати фундаментом для створення моделі підготовки бакалаврів 

з економіки, яка виходила б з необхідності реалізації мети підготовки 

майбутніх бакалаврів з економіки до аналітичної діяльності у майбутній 

професії на діяльнісних засадах.  

Розглянемо особливості професійної діяльності бакалаврів з економіки 

в контексті сучасних модернізаційних процесів в освіті. 

Основними завданнями економіста «є: 

– планування матеріальних, трудових і фінансових витрат, раціональне 

використання всіх видів ресурсів; 

– визначення внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на економічні 

результати виробництва та реалізації продукції, прибутковості, 

фінансового стану та платоспроможності підприємства; 

– підвищення ефективності діяльності підприємства, враховуючи аналіз 

його фінансово-господарської діяльності, розроблення заходів щодо 

забезпечення режиму економії; 

обґрунтування, який з обраних напрямків діяльності є рентабельний, який 

проєкт слід зупинити або зовсім закрити» [196]. 
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Перелік місць та посад, на яких працюють бакалаври з економіки, 

наведемо у таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 

Перелік місць та посад, на яких працюють бакалаври з економіки 

Підприємства, організації, 

установи 

Посади, які може займати фахівець з 

економіки підприємства 

– Підприємства будь-якої сфери 

діяльності та форми власності 

– Кабінет міністрів України, 

міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, міністерство 

фінансів 

– Державні установи (податкові 

адміністрації, інспекції, 

відділення пенсійного фонду 

– Інвестиційні компанії 

– Заклади вищої освіти 

– Підприємства готельного,  

ресторанного бізнесу 

– Туристичні агенції 

– Страхові компанії 

– Комерційні банки 

– Аналітичні центри 

– Керівник підприємства або 

підрозділу 

– Радник (в органах державної влади) 

– Керівник проєктів та програм 

(інноваційних, інвестиційних, 

соціально-політичних, освітніх, 

тощо) 

– Комерційний директор 

– Заступник директора з економічних 

питань 

– Економіст, економіст-аналітик 

– Економіст з ціноутворення / 

бюджетування 

– Начальник фінансово-економічної 

служби 

– Керівник економічних, фінансових та 

адміністративних підрозділів 

 

Обов’язки економістів на підприємствах можна побачити у [196]. 

В. Стрельніков зазначає, що майбутній економіст повинен мати 

широкий світогляд, вміти проводити порівняльний історико-економічний 

аналіз моделей розвитку країн у різні епохи; бачити довгострокову 

економічну перспективу, суть соціально-економічних процесів, які 
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відбуваються в світі; орієнтуватися на з’ясування суттєвих, об’єктивно-

необхідних аспектів подій і явищ економічного розвитку [235]. 

Науковці виокремлюють три основні категорії вмінь фахівця 

економічного напряму: концептуальні, людські, технічні. Концептуальні 

вміння – це когнітивні (пізнавальні) здатності сприймати організацію як 

єдине ціле і водночас чітко виокремлювати взаємозв’язки, що існують між її 

частинами. До них належать мислення економіста, його вміння здійснювати 

планування, опрацьовувати інформацію, визначати перспективи діяльності 

організації. Людські вміння – це здатність економіста ефективно взаємодіяти 

як член команди. Технічні вміння – це спеціальні знання та вміння, потрібні 

для виконання робочих завдань, тобто вміння використання методів, 

технологій та обладнання, необхідних для здійснення професійних функцій.   

Професійна діяльність фахівців економічного спрямування щоденно 

протікає в постійно змінюваному середовищі. Для того, щоб організація чи 

підприємство функціонували ефективно в таких умовах, економіст повинен 

стимулювати професійне зростання підлеглих і себе самого. Отже, такий 

фахівець має володіти якостями підприємця, якому притаманна 

заповзятливість і потреба у самореалізації на шляху пошуку нових ідей у 

різних сферах діяльності, використовуючи будь-яку можливість свідомо 

діяти в умовах підвищеного ризику [149; 239]. 

Кінцевим результатом роботи економіста є ухвалення рішення. 

Оскільки сфера діяльності сучасного економіста надзвичайно різноманітна, а 

рішення ухвалюються ним в умовах впливу значної кількості факторів 

внутрішнього й зовнішнього характеру, то він повинен володіти знаннями не 

лише у сфері організації виробництва, підприємництва, мікро- і 

макроекономіки, комерційної діяльності, фінансово-кредитної, а й широким 

колом математичних методів (статистики, теорії ймовірностей, лінійного 

програмування і т. д.), уміти працювати комп’ютері тощо [35; 263]. 

Особливості професійної діяльності економіста показують, що така 

діяльність містить суттєвий аналітичний компонент, а також які саме 
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особливі аналітичні дії виконує економіст. Аналіз професійної підготовки 

економіста вказує на необхідність її удосконалення в напрямку збільшення 

уваги до формування та розвитку аналітичної компетентності, оскільки цього 

вимагає майбутня професійна діяльність економіста. Тому актуально й 

доцільно формувати саме ті складові аналітичної компетентності економіста, 

які необхідні йому у професійній діяльності. 

Відповідно надалі слід розглянути особливості аналітичної діяльності 

економіста та можливості системи професійної підготовки майбутніх 

економістів до її здійснення, оскільки ефективне виконання професійної 

аналітичної діяльності є мірилом та чинником удосконалення освітнього 

процесу бакалаврів з економіки в ЗВО. Основою такої підготовки є 

формування у майбутніх економістів готовності до виконання аналітичної 

діяльності, що передбачає праксеологічну компоненту та ґрунтується на 

праксеологічному підході у процесі професійної підготовки  економістів.  

 

1.2. Праксеологічний підхід як основа забезпечення якості 

аналітичної діяльності економіста 

Згідно з переліком професійних функцій майбутніх бакалаврів з 

економіки вони мають володіти навичками: аналізу виробничих ситуацій, 

власної професійної поведінки; структурування соціальних, економічних 

явищ, які є об’єктом його професійної уваги чи виробничого втручання; 

використання ІКТ у пошуку джерел та літератури; аналізу потреб в 

оперативній та ретроспективній інформації, визначення методів та способів 

їхнього задоволення. Недооцінка ролі аналітичних компонент 

професіоналізму у діяльності фахівця економічного спрямування часто 

призводить до утворення недостатньої бази даних, використання обмеженої 

кількості методів перетворення цих даних та необґрунтованості проєктів 

рішень. А це, у свою чергу, стає причиною для неритмічної діяльності 

організації, неефективного використання матеріальних та фінансових 
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ресурсів, втрат робочого часу, та, як наслідок, недосягнення стратегічної 

мети організації. 

За даними досліджень економічного видання “Гроші” сучасний ринок 

потребує аналітичної діяльності різних видів. Такий фахівець повинен вміти  

порівнювати дані й мати сміливість робити висновки, відчувати тенденції, 

пропонувати ідеї, бачити ситуацію в цілому і моделювати її. Універсальним 

варіантом при цьому є економічна освіта зі спеціалізованими математичними 

та кібернетичними знаннями. Фахівець, який пройшов таку підготовку, має 

уявлення про різні способи систематизації інформації (фундаментальний, 

статистичний, технічний аналіз тощо) і розбирається в тому, що йому 

потрібно аналізувати [6]. 

Розглянемо аналітичну діяльність економіста. 

Звернення В. Іщенко [95] до історико-філософського аспекту 

досліджуваної проблеми засвідчило виокремлення аналізу як методу 

наукового пізнання, джерела аналітики (άναλυτικά) як сфери діяльності 

людини в давньогрецькій філософії (Сократ, Аристотель); вплив ідей 

термінізму (В. Оккам), логічного зв’язку понять (Р. Агрикола), індукції як 

засобу пізнання (Ф. Бекон), пізнання через аналіз (Т. Гоббс, Р. Декарт), 

аргументації на основі аналітичних та синтетичних суджень (І. Кант), 

аналітичної філософії (Ф. Брентано) на сучасну теорію та практику 

аналітики, аналітичної діяльності.  

У філософському аспекті аналіз розтлумачується як метод наукового 

пізнання (виявлення фундаментальних, об’єктивних закономірностей галузі, 

що вивчається, повторюваних суттєвих зв’язків об’єктів тощо) [151], 

процедура мисленнєвого розчленування предмета (його образу, моделі) на 

частини з метою визначення його властивостей або відношень між його 

частинами з подальшим їхнім вивченням у структурі органічно 

взаємопов’язаної цілісності [148]; інструмент пізнання складних 

недетермінованих систем, управління соціальною інформацією (В. Звонар 

[88]), у психологічному – як інструмент пізнання (Л. Виготський [46], 
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О. Леонтьєв [132], С. Рубінштейн [206] та ін.), процес взаємодії 

інтелектуальних здібностей, креативності, рефлексії та мотивації. 

Тлумачення поняття «аналіз» подається в Новому тлумачному 

словнику української мови як: 1) метод наукового дослідження предметів, 

явищ та інше шляхом розкладу, розчленування їх у думці на складові 

частини; протилежне – синтез; 2) розгляд чого-небудь; 3) визначення складу і 

властивостей якої-небудь речовини, дослідження їх [165, с. 29–30]. Аналіз 

принципово неможливий також без «використання, інтеграції в його процес 

інших емпіричних і теоретичних методів пізнання: спостереження, 

порівняння, експерименту, класифікації. Процес насичення аналізу іншими 

методами наукового пізнання є найважливішою методологічною 

закономірністю його розвитку» [239]. У педагогічному словнику термін 

«аналіз» тлумачиться як «застосування в освітньому процесі логічних 

прийомів, згідно з якими предмети та явища під час їх вивчення 

розглядаються за окремими ознаками» [183]. 

З одного боку, аналіз – це процес розчленування цілого на частини 

(дійсні чи уявні) й вивчення, дослідження окремих частин з метою 

подальшого об’єднання частин в одне ціле для розуміння того, як працює 

ціле. Об’єднання відбувається завдяки процесу синтезу. Процеси аналізу та 

синтезу характерні для пізнання та мислення. Мислення людини полягає у 

відбитті в свідомості, на основі знань, окремих проявів навколишнього світу 

в одне ціле завдяки розумінню процесів, що відбуваються довкола нас. З 

іншого боку, ми розглядатимемо аналіз (грецьк. – analisys) як метод 

дослідження, суть якого полягає в мисленому або практичному 

розчленуванні об’єкта дослідження на складові частини. При цьому аналіз 

може бути як прямим (власне аналіз), коли результативний показник 

розподіляють на окремі складники, так і зворотним (синтез), коли його 

окремі елементи поєднують у загальний результативний показник. З точки 

зору філософії, аналіз надає можливість дійти певних узагальнень і висновків 

реальної дійсності у пізнанні. Так, наприклад, найзагальніші закономірності в 
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економічних явищах і процесах пізнаються через якісний аналіз. Але їхнє 

вираження можливе лише за допомогою числа, тобто ці закономірності 

прагнуть описувати у конкретному числовому вираженні за допомогою 

інструментарію кількісного аналізу [42]. 

Методологію аналітичної діяльності в різних сферах життєдіяльності 

суспільства представлено в наукових розвідках Ю. Сурміна [238; 239] та ін. 

Технології інформаційної аналітики, інформаційно-аналітичної діяльності, 

аналітико-синтетичної обробки інформації розглядають такі дослідники, як 

В. Варенко [34], Г. Власова [41], О. Кобєлєв [102] та ін. У сучасних умовах 

роль аналітичної діяльності постійно зростає. Аналітики все більше 

визначають розвиток людства, впливають на всі сфери суспільного життя. У 

багатьох, у тому числі в економічно розвинених, країнах масово 

утворюються інформаційно-аналітичні сервіси в різних органах державної 

влади, приватних структурах, партіях тощо.  

Аналітика сьогодні – це «складна і розгалужена система знань, 

складовими якої є й інші науки: методологія (система принципів, методів і 

прийомів пізнавальної діяльності), логіка (наука про закономірності 

правильного мислення), евристика (наука, що відкриває нове в різних сферах 

життя), інформатика (наука про інформацію, способи її отримання, 

накопичення, обробки й передачі» [239]. 

Елементи аналітичної діяльності виконувалися й у давнину. 

Засновником аналітики вважають давньогрецького філософа Сократа (бл. 469 

– 399 до н. е.). Він створив свій власний спосіб аналітичних роздумів. Суть 

його методу полягає в аналізі проблеми у процесі полемічного діалогу, яким 

майстерно володів філософ. Цей спосіб він називав «повивальним 

мистецтвом». З використанням полемічного аналізу Сократ будував діалог 

таким чином, щоб заперечувати аргументи свого співрозмовника, при цьому 

він майже завжди досягав цілі. Фундаментом полеміки Сократ обирав логіку 

міркувань, факти життя, етичні норми тощо.  Провідну роль у виникненні 

аналітики відіграв Аристотель (384 – 322 до н. е.). У своїх  книгах «Перша 
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аналітика», «Друга аналітика» вчений вперше узагальнив та систематизував 

прийоми розумової діяльності, зробив їх предметом наукових досліджень. 

Аристотель відкрив закони логіки: закон виключення третього, закон 

тотожності, закон суперечності, діалектики дедукції, індукції, логічного 

синтезу, визначив філософські категорії (мету, час, простір, рух, якість і 

кількість, матерію і форму, дійсність і можливість, випадковість і 

необхідність, загальне і особливе та інші), розкривав глобальні проблеми 

сучасності. Найбільша ж заслуга Аристотеля в тому, що він заклав початки 

системного світобачення і системного дослідження навколишнього світу 

[239].  

Сучасний рівень виконання інформаційно-аналітичної діяльності 

фахівцями у розвинених країнах світу є наслідком тривалого історичного 

процесу, революційних і еволюційних змін. При цьому чітко 

прослідковується взаємозв’язок між рівнем розвитку суспільства, зокрема 

матеріального виробництва, та підвищенням потреби суб’єктів в інформації. 

Прогрес в організації аналітичної діяльності визначається розвитком двох не 

тотожних між собою видів технологічних процесів: обробкою повідомлень у 

широкому сенсі цього терміну і передачею повідомлень [34]. 

Серед причин такого значного розвитку аналітики, які відбито у [34], 

наведемо:  

«…- систематичне об’єктивне зростання рухливості суспільних, 

економічних, політичних процесів у світовому масштабі з їх 

структуруванням, динамічним розвитком, але з непередбачливою 

поведінкою. Зрозуміло, що є необхідність дати оцінку цим процесам, що весь 

час змінюються;  

- в соціальному управлінні сучасна людина зіткнулася з проблемами, 

які потребують осмисленого вирішення. Ускладнення соціальних систем веде 

до росту їх нестабільності, кризових явищ. Намагання уникнути втрат 

примушує управлінців шукати оптимальні рішення з мінімальними 
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ризиками. Для цього й необхідний всебічний аналіз ситуації з наступними 

висновками, що дозволить досягти бажаного результату;  

- напружена динаміка росту соціальних процесів породжує величезні 

неконтрольовані, суперечливі потоки інформації, які потребують 

відповідного дослідження, аналізу, контролю, що без ефективних сучасних 

аналітичних технологій неможливо зробити;  

- зростання конкуренції, а той конфронтації між державами за 

володіння зонами впливу, економічними важелями, природними ресурсами 

тощо» [34]. 

Провідна мета аналітичної діяльності полягає в набутті максимальної 

користі від даних, які є, для того щоб вірно зрозуміти, усвідомити й оцінити 

проблему, бачити ситуацію у перспективі, а в кінцевому результаті – успішно 

здійснити діялбність [34]. 

Аналітична діяльність як складник професійної діяльності, по-перше, 

орієнтована на феноменологічні аспекти буття, пов’язана з оцінкою фактів та 

подій з метою прогнозування їхнього розвитку з урахуванням комплексу 

чинників (об’єктивних, суб’єктивно-особистісних), можливих ризиків, 

впливу соціальних технологій тощо; по-друге, здійснюється в режимі 

реального часу та згідно із темпом необхідних управлінських реакцій у 

певній професійній галузі [94].  

Продуктом аналітичної діяльності є нове знання як інструмент 

усвідомленої зміни організаційних станів соціуму, критеріїв його оцінки та 

нових способів діяльності в прогнозованих умовах. Психологічні засади 

аналітичної діяльності пов’язані з аналітичним мисленням, формами та 

методами аналітичного пізнання, аналітичними здібностями особистості як 

здатністю використовувати логічні методи в пізнанні явищ та процесів 

навколишнього світу, здатністю до абстрагування. Особливу роль у реалізації 

завдань аналітики відіграють сучасні інформаційно-комунікаційні технології, 

які, з одного боку, дозволяють використовувати широкі масиви даних для 
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реалізації завдань аналітичної діяльності, а з іншого – провокують „цифрову 

амнезію”, „цифрову тривожність”, „Google-ефект” [94]. 

Отже, аналітична діяльність дозволяє особі створювати цілісну картину 

проблеми, здійснювати прогноз на майбутнє щодо дії певних чинників, 

організацій чи людей. 

Теоретичний аналіз наукових досліджень засвідчив, що різні аспекти 

аналітичної діяльності фахівців різного спрямування були предметом 

досліджень багатьох науковців, зокрема Т. Вдовіна [36] та ін. Проблему 

формування аналітичних умінь фахівців вивчали вчені А. Матюшкін [144], 

С. Шевченко [271] та ін. 

Аналітична діяльність тлумачиться як поєднання аналітичного та 

синтетичного руху думки, з метою виведення знань та формування дій, не 

обмежуючись лише вірогідними умовиводами (дедукція), а беручи до уваги й 

правдоподібні висновки (індукція та аналогія). Аналітична діяльність 

представлена не лише мисленнєвими операціями, а передбачає створення 

цілісного опису явищ різними видами мови (різними засобами, навіть 

символами), поєднанням чуттєвого та раціонального пізнання, тобто інтуїції, 

емоцій та інтелекту (абстрактного мислення) особистості (Ю. Мельничук  

[147]). 

Інформаційно-аналітична діяльність – це «специфічний різновид 

інтелектуальної, розумової діяльності людини, в процесі якої внаслідок 

певного алгоритму послідовних дій з пошуку, накопичення, зберігання, 

обробки, аналізу первинної інформації утворюється нова, вторинна 

аналітична інформація у формі аналітичної довідки, звіту, огляду, прогнозу 

тощо» [98]. 

Аналітична робота – це «процес, в результаті якого первинна 

інформація (сирі факти) перетворюються у вторинну, нову, аналітичну 

інформацію, довершену продукцію, передбачену для передачі замовнику. 

Будь-яка кількість фактів, оброблених якнайкраще і занесених в досьє, не має 

жодної цінності, поки ми не розкриємо їх сенс, не зіставимо між собою, не 
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покажемо перспективи розвитку ситуації, явища, процесу і не передамо у 

тому вигляді, в якому їх значення буде абсолютно зрозумілим споживачу» 

[191]. 

Слід наголосити, що під аналітичною діяльністю можна розуміти 

цілеспрямований процес розвитку особистості, пов’язаний з усіма 

процедурами обробки, пошуку, аналізу інформації різного змісту, 

походження, яка, у свою чергу, є об’єктом і суб’єктом у соціальній системі 

[153]. 

Аналітичний акт розгортається у часі та протікає в строгій 

послідовності аналітичних дій:   

– визначення (відбір) вихідної інформації (зміст предмету аналізу, який 

містить фактичні показники ознак якості конкретного керованого об’єкта – 

результат контролю, що визначається метою аналізу), тобто формування бази 

даних, зібраних і класифікованих за певною системою;   

  – процес перероблення цієї інформації (головний модуль аналітичного 

акту, де на зміст предмета аналізу накладаються способи виокремлення 

причинно-наслідкових залежностей кваліметричної оцінки досліджуваної 

області);  

– підсумкова інформація – результат аналізу: перелік проблемних і 

причинних чинників, що пояснюють фактичний стан керованого об’єкта [7, 

с. 38].   

Аналітична діяльність фахівця економічної галузі з метою визначення 

якісних або кількісних характеристик ринкового середовища в регіоні 

складається з етапів: підготовчого, діагностики, завершення (за В. Андрієнко 

[7]):  

1. Підготовка → Збір первинної інформації → Попередній діагноз  

Планування дій. 

2. Діагностика → Формування бази даних → Детальне вивчення 

внутрішніх і зовнішніх причинно-наслідкових зв’язків Аналіз і синтез фактів.  

3. Завершення → Оцінка → Прикінцевий звіт. 
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У зв’язку з цим особливого значення у професійній підготовці 

майбутнього фахівця з економіки набуває праксеологія як системне знання 

про загальні принципи й способи організації доцільних, раціональних, 

успішних дій, зокрема в аналітичній діяльності майбутніх бакалаврів з 

економіки. 

Дослідженням праксеологічних ідей займалися такі науковці, як 

В. Андрущенко [9; 10], В. Арутюнов [14], Л. Губерський [61], Л. Комаха 

[109], В. Кремень [119], О. Льовкіна [137], Є. Слуцький [221] та ін. У працях 

І. Колєснікової [107], Л. Рижко [199], П. Самойленка [213], А. Семенової 

[214] розглядалися окремі аспекти використання праксеологічного підходу у 

вирішенні проблем професійної підготовки кадрів таких як: праксеологічні 

основи педагогічної діяльності; роль і місце праксеології у вирішенні 

проблем підвищення якості вищої освіти; можливості використання ідей 

праксеології в організації дослідної діяльності студентів; особливості 

застосування праксеологічного підходу для формування здатності 

майбутнього фахівця до професійно-педагогічної самооцінки; можливості 

праксеологічного підходу щодо вдосконалення підготовки фахівців в системі 

безперервної освіти. 

Термін «праксеологія» походить від грецького praxis (дія, практика) 

або латинського praxeus (дія, діяння). У словниково-педагогічних джерелах 

зазначається, що сутність праксеології полягає в практичному дослідженні та 

характеристиці різних трудових навичок і прийомів, виявленні їх елементів і 

створенні на цій основі різноманітних рекомендацій практичного характеру 

[222].  

Теоретичний аналіз філософської енциклопедичної та наукової 

літератури засвідчив, що термін «праксеологія» вперше використав Л. Бурдьє 

(1882 р.), а ввів у науковий обіг у 1897 році французький філософ А. Еспінас, 

який одним із перших розпочав розробку нової наукової дисципліни –

праксеології [255]. На думку А. Еспінаса, загальна технологія (або 

праксеологія) – це наука про сукупність практичних правил мистецтва й 
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техніки, які розвиваються в зрілих суспільствах на певних етапах розвитку 

цивілізації [255]. Предметом її вивчення є фактори підвищення ефективності 

дій [202]. 

У вітчизняних наукових колах праксеологічні ідеї розвивалися 

спочатку в економічній галузі. До українських засновників праксеології 

відносять економіста-математика Є. Слуцького, який ще в 1929 році 

розглядав економіку у складі формальної праксеології, тлумачив формально-

праксеологічні поняття (системи, ситуації) і зазначав, що «людську 

діяльність не можна просто розкладати на кількісні взаємини точних 

елементів якоїсь квазімеханічної системи» [221, с. 352]. 

Сучасні науковці також пов’язують праксеологічні ідеї з економічною 

галуззю. Так, Ю. Богоявленська аналізує праксеологічні підходи в 

менеджменті [29]; Л. Ляшенко зазначає, що господарська етика як фактор 

формування цивілізаційного розвитку базується на праксеологічному підході 

до вибору оптимальних дій у господарюванні [138, с. 28] та ін. 

І. Гінсіровська розглядає праксеологію як галузь досліджень, що вивчає 

людську діяльність, і, в першу чергу, її раціональність та ефективність. 

Виховання фахівця, його підготовка до майбутньої успішної професійної 

діяльності є одним з пріоритетних завдань вищої освіти [50].  

А. Марон визначає праксеологію як науку, що вивчає типи та види 

практики – раціональні форми організації людських дій, спрямовані на зміну 

природи, суспільства й самої людини [143].  

За Т. Котарбінським, основним завданням праксеології є аналітичний 

опис техніки, елементів і форм раціональної діяльності, зокрема у вигляді 

системи загальнотехнічних рекомендацій і застережень стосовно професійної 

індивідуальної та колективної діяльності [115].  

Праксеологія займається цілеспрямованою діяльністю, тобто 

навмисною і усвідомленою саме з погляду її результативності. Це означає, 

що розглядаються розумові дії, орієнтовані на досягнення поставленої мети. 

Відтак, основним поняттям праксеології є поняття дії [198]. Праксеології як 
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науці притаманні такі особливості: синтез знань наук, що вивчають 

організацію праці; систематизація всього накопиченого людством у сфері 

організації праці; чіткіше орієнтування для окремих наук внаслідок синтезу 

їх даних під певним кутом зору відповідно до цільового завдання [115]. 

Здійснення праксеологічного підходу ґрунтується на поєднанні 

наукових положень для уточнення сутності професійної діяльності та 

основних категорій праксеології. Предметом її вивчення є способи 

досягнення мети в певній діяльності, вивчення цілeй і засобів вчинків, оцінка 

придатності обраних засобів для досягнення мети. Це дає змогу розглядати 

праксеологічний підхід як специфічний спосіб аналізу та пояснення 

практичної діяльності людини в контексті цілевідповідності, раціональності, 

ефективності її дій [204]. 

Здійснення праксеологічного підходу ґрунтується на інтеграції знань і 

діяльності як особливої форми активної взаємодії з навколишнім 

середовищем, змістом якої є значні перетворення та зміни, зокрема 

цілевідповідність, вміння, дія. Два фактори – знання й розумова діяльність – 

є фундаментом праксеологічного підходу як цілеспрямованої системи 

принципів, що забезпечують досягнення загальної мети та стратегію 

викнання розумових орієнтованих праксеологічних дій, показують, як 

теоретичні знання перевтілюються в безпосередню продуктивну силу [204]. 

У працях науковці (А. Малихін [142], Є. Проварова [195], 

О. Біляковська [25], П. Самойленко [213]) зазначають важливі функції 

праксеологічного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців, а саме: діяльнісна, системна, особистісно зорієнтована, 

технологічна, компетентнісна, тезаурусна. При цьому системна функція дає 

змогу представити об’єкт освіти як систему з усіма її взаємозв’язками [142, 

с. 74].  

Діяльнісна функція дозволяє аналізувати досліджуваний об’єкт та 

розробити покроковий план ефективного управління цілісною системою. Ця 

функція дозволяє зануритися у сутність фахової діяльності з огляду на 
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психолого-педагогічне підґрунтя, виявити закономірності, умови її 

раціонального здійснення. Також діяльнісна функція забезпечує 

особистісний розвиток, опановування майбутніми фахівцями системою 

фахових знань, позитивною мотивацією до освітньої діяльності, формує та 

розвиває критичне мислення.  

Особистісно орієнтована функція акцентує увагу на принципі 

студентоцентричності у процесі фахової підготовки, усвідомленні 

особливості кожного студента, його індивідуальності, самоцінності, сприяє 

формуванню, розвитку і саморозвитку особистості, враховуючи її 

індивідуальні характеристики як суб’єкта предметної діяльності та пізнання.  

Компетентнісна функція забезпечує практичні результати фахової 

підготовки, а також досвід особистої розумової діяльності, формування 

ставлення до освітнього процесу набуття знань та вмінь, організації навчання 

[308, с. 25-26].  

Тезаурусна функція свідчить про потенціал суб’єкта у процесі освіти 

самостійно утворювати нові знання, якщо майбутній фахівець оволодіє 

термінологію у певній галузі професійної діяльності.  

Технологічна функція праксеологічного підходу надає можливість 

вибирати ефективні педагогічні технології, що забезпечують формування та 

розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців.  

Значущими аспектами сучасної праксеології можна назвати вчення про 

наукову організацію праці, раціональну діяльність, евристику як науку про 

розв’язання творчих завдань, теорію організації управління тощо. 

Праксеологічний підхід в теоретичному мисленні й практичних діях виступає 

як парадигма, яка може бути застосована в будь-яких сферах діяльності. 

Праксеологічний підхід передбачає старанну, цілеспрямовану 

підготовку до виконання діяльності для того, щоб вона була ефективною та 

результативною. Тому якісній та успішній аналітичній діяльності 

майбутніх бакалаврів з економіки сприяє належний рівень сформованості 

таких умінь:  
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– аналітичні (вміння аналізувати): спостереження, розуміння, 

інтерпретація та аналіз інформації; критичний підхід до проблеми, 

використання економічних інновацій, знань та розуміння економічних 

проблем у практичній діяльності;  

– прогностичні (вміння прогнозувати): передбачення можливих 

відхилень і небажаних явищ у процесі професійної діяльності, пошук шляхів 

їх уникнення; прогнозування можливостей удосконалення власної 

професійної майстерності;  

– конструктивні (вміння синтезувати та порівнювати): робота над 

пошуком шляхів розв’язування нестандартної професійної ситуації та 

реалізація виробленого евристичного плану розв’язання проблеми;  

– організаторські (вміння узагальнювати та систематизувати): 

організація та оптимізація цілеспрямованої професійної діяльності; 

організація ефективної взаємодії зі всіма сторонами процесу професійної 

діяльності (інші структурні підрозділи, партнерські організації, органи 

управління тощо); пошук необхідної інформації з використанням засобів і 

ресурсів сучасних технологій та соціальної комунікації; 

– рефлексивні (вміння оцінювати): контроль і оцінювання результатів 

професійної діяльності, пошук шляхів для виправлення недоліків; 

забезпечення об’єктивної самооцінки та неперервного освітньо-професійного 

та інтелектуального розвитку; аналіз ефективності використаних засобів та 

методів у роботі [19]. 

Праксеологічний підхід в теоретичному мисленні і практичних діях 

виступає як парадигма, яка може бути застосована в будь-яких сферах 

діяльності. Підхід передбачає старанну, цілеспрямовану підготовку до 

виконання діяльності для того, щоб вона була ефективною та 

результативною. Але ми вважаємо, що якісній та успішній аналітичній 

діяльності майбутніх бакалаврів з економіки, перш за все, сприяє належний 

рівень сформованості саме вказаних умінь, а не усього їх повного розмаїття. 
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Це обумовлено саме практичними міркуваннями, можливостями їх реалізації 

в реальному освітньому процесі реальними викладачами та студентами. 

Отже, враховуючи надзвичайну важливість положень праксеологічного 

підходу як методологічної основи для обґрунтування специфіки виконання 

правильних та ефективних дій майбутнього фахівця з економіки, а також 

сутності його професійної діяльності, під його аналітичною діяльністю 

будемо розуміти цілеспрямований процес, у результаті якого первинна 

інформація, пов’язана з економічними процесами, перетворюється у 

вторинну, якісно більш довершену, інформацію завдяки вмінням аналізувати, 

синтезувати, узагальнювати, систематизувати, порівнювати, 

прогнозувати та оцінювати (суб’єктивно та об’єктивно). 

Вибір праксеологічного підходу в підготовці майбутніх бакалаврів з 

економіки до аналітичної діяльності постає методологічним орієнтиром при 

реалізації такої підготовки, якість якої має визначатися рівнем сформованості 

аналітичної компетентності як складової професійної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки. 

 

1.3. Сутністно-структурні характеристики аналітичної 

компетентності бакалаврів з економіки 

У результаті теоретичного аналізу наукових праць з’ясовано, що 

професійна підготовка у ЗВО за умов компетентнісного підходу за 

результативний показник приймає сформованість складових професійної 

компетентності фахівця, під якою розуміють особистісну здатність якісно 

виконувати свої обов’язки відповідно до обраної професійної сфери. Кожна 

із складових компетентності є результатом фахової підготовки й містить такі 

структурні компоненти: знання, уміння, навички, професійно важливі якості, 

ставлення до діяльності, сформованість внутрішньої мотивації, власні 

здібності, творчий підхід до справи, особистий досвід, а також потяг до 

безперервної самоосвіти й самовдосконалення. 
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У сучасних умовах глобалізації економіки, диверсифікації ринку праці 

особливу увагу приділено формуванню аналітичної компетентності 

майбутніх менеджерів (Н. Зінчук [92]), педагогічних працівників 

(Л. Петренко [185], Г. Умерова [252], В. Ягупов [293]). Науковцями 

досліджено окремі складові аналітичної діяльності майбутніх фахівців, а 

саме: формування умінь аналізувати педагогічні ситуації у процесі 

підготовки майбутніх вчителів (Г. Нагорна [157]), формування готовності 

майбутнього вчителя до педагогічного аналізу (В. Чайка [266]), формування 

готовності до аналітичної діяльності майбутніх фахівців банківської справи 

засобами моделювання (Г. Савченко [208]). 

Найважливішим завданням при формуванні такої компетентності є 

опановування аналітичними знаннями, уміннями обробляти інформацію 

різними аналітичними прийомами та розвиток логічного мислення. 

Основними факторами, які актуалізували аналітичну діяльність у підготовці 

майбутніх фахівців є:  

1) історичні фактори – розвиток гуманізму у суспільстві, динаміка 

соціально-культурних і науково-освітніх процесів, поява та визнання нових 

форм навчання, становлення варіативних систем освіти;  

2) методологічні та теоретичні – становлення нової аксіологічної 

парадигми суспільства (оновлення змісту цінностей гуманістичними); 

активізація впровадження компетентнісного підходу у зміст вищої освіти;  

3) інформаційні – постійне оновлення інформацій; збільшення обсягів 

інформації; поява проблеми щодо невірогідності інформації;  

4) операційно-діяльнісні – потреба у використанні сучасних засобів 

щодо пошуку, систематизації, аналізу, класифікації, узагальнення, 

порівняння, синтезу інформації; забезпечення безперервного моніторингу 

нових інформаційних потоків соціального, правового, культурного, 

економіко-політичного спрямування;  

5) соціальні та культурні фактори – повернення науки у «поле 

культури»; переоцінка освітніх систем; нове бачення явища «грамотності 
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особистості»; поява нових інформаційних технологій; вимога щодо 

розширення низки традиційних навичок та вмінь, що пов’язано зі 

збільшенням обсягів інформації;  

6) управлінсько-технологічні – позиціювання освітньої системи як 

демократичної; публічність та доступність інформації; використання 

аналітичної системи з метою прогнозування подальшого розвитку освітніх та 

інших соціальних інститутів; активне впровадження інформаційних і 

комп’ютерних технологій. 

Дослідження аналітичної компетентності пов’язані з розвитком 

інформаційного суспільства, з поняттям інформації, інформаційними 

проривами тощо. Тому у науковій літературі досить часто зустрічається 

термін «інформаційно-аналітична компетентність». У дослідженні 

Л. Петренко [185] проведено структурний аналіз поняття «інформаційно-

аналітична компетентність» та проілюстровано її компонентний склад, який 

містить дві категорії: «інформаційна компетентність» та «аналітична 

компетентність». Розглянемо його зміст для з’ясування доцільності його 

використання в межах дослідження аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки та встановлення взаємозв’язку цих понять (табл. 1.2).  

На наш погляд, поняття «інформаційно-аналітична компетентність» є 

істотною і вагомою складовою професійної компетентності майбутнього 

бакалавра з економіки, що характеризує його важливі професійні якості. 

Проте, як видно з таблиці 1.2, поняття «інформаційно-аналітична 

компетентність», на нашу думку, більшою мірою характеризує знання, 

уміння та навички, що стосуються процесу розв’язання професійних завдань 

у предметній галузі саме за допомогою ІКТ, а не мисленнєвих процесів та 

прийомів розумової діяльності, що застосовуються у ході аналітичної 

діяльності економіста. Тому ми ваажаємо, що формування та розвиток такої 

компетентності має бути предметом окремого дослідження. 
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Таблиця 1.2 

Аналіз змісту поняття «інформаційно-аналітична компетентність» 

Автор Зміст поняття 

1 2 

Е.Л. Алфеєва,  

М.В. Алфеєва [6] 

Вимоги, які характеризують здатність і готовність 

тих, хто навчається, до роботи у відповідних 

предметних областях 

Н.А. Зінчук [120] 

Декомпозиція таких складових, як професійна 

мотивація формування і подальшого розвитку даної 

компетентності (мотиви, інтереси, потреби, ціннісні 

та смислові орієнтації, спрямованість особистості), 

рівень необхідних і достатніх знань, умінь і навичок, 

первинний досвід професійної діяльності у заданому 

напрямі, а також  акмеологічні аспекти, що 

передбачають стійку потребу до саморозвитку, 

самовдосконалення та сформовану рефлексивну 

діяльність як фактор успішності особистісного 

моніторингу власного професійного зростання  

О.В. Назначило [209] 

Інтегративна характеристика особистості, яка 

показує його готовність і здатність ефективно 

здійснювати пошук, збір, аналіз, обробку інформації 

і продуктивно використовувати її в процесі 

розв’язання професійних завдань. 

О. С. Гайдамак [64] 

Готовність до розв’язання професійно-педагогічних 

завдань за допомогою інформаційно-комунікативних 

технологій на основі семантичної обробки 

інформації в умовах швидких змін інформаційного 

середовища  

 

В. І. Фомін [342] 

Структурна складова його професійної 

компетентності, що визначається як готовність до 

ефективного розв’язання професійних завдань в 

умовах невизначеності (неповної інформації)  
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Продовження табл. 1.2 

1 2 

В. І. Омельченко 

[266] 

Готовність і здатність використовувати свій потенціал 

(знання, уміння, досвід і особистісні якості) для 

ефективного здійснення професійної діяльності на основі 

мотивованого і обґрунтованого використання засобів ІКТ  

В. В. Ягупов 

[383] 

Рівень знань, навичок, умінь і здатностей, що дозволяє 

оперативно орієнтуватись в інформаційному просторі, 

брати участь у його формуванні, а також це – особистий 

досвід у сфері пошуку, оцінювання, використання, 

збереження, аналізу, оформлення та передачі 

різноманітної інформації  

Н. І. Рижова,  

О. В. Філімонова 

[276] 

Готовність до розв’язання професійних завдань у 

предметній галузі за допомогою ІКТ на основі 

семантичної обробки інформації в умовах швидких змін 

інформаційного середовища  

Л. М. Петренко 

[245] 

Системна багатофакторна поліфункціональна якість, яка 

характеризується набором інформаційних, аналітико-

синтетичних і комунікаційних знань, умінь, навичок, 

здатностей, способів мислення і ставлень, що дозволяє 

виявляти й розв’язувати проблеми, характерні для 

управлінської діяльності в системі професійно-технічної 

освіти  

 

Тож надалі зосередимо увагу саме на понятті «аналітична 

компетентність фахівця».    

За результатами проведеного аналізу наукових джерел встановлено, що 

існує кілька підходів до визначення аналітичної компетентності. Зокрема,  

аналітична компетентність розглядається як інтегративна характеристика 

особистості, окрема компетенція в групі семіотичних компетенцій [92; 201]. 

ЇЇ також вважають структурною складовою професійної компетентності, 
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певними вимогами, що характеризують здатність і готовність спеціаліста до 

роботи у відповідних предметних областях. 

Основними ознаками аналітичної компетентності сучасних фахівців 

різних галузей визначено такі: знання відповідної фахової галузі, розуміння 

природи інформаційних процесів, володіння статистичними інструментами, 

методами аналізу даних, уміння бачити логічні зв’язки в системі зібраної 

інформації, здатність до проблематизації, розгляду явищ та процесів з різних 

поглядів, відшукувати необхідну інформацію із різноманітних джерел, 

зокрема з інформаційних потоків у режимі реального часу [20]. 

Особливого значення в процесі формування аналітичної 

компетентності фахівців набувають уміння оцінювати якість інформації 

(вірогідність, повнота, логічність, обґрунтованість), аналітико-синтетичної 

обробки інформації, укладання аналітичних документів різного типу як 

інструменту підготовки управлінських рішень. 

Завдяки розвитку аналітичних здібностей фахівця формується здатність 

зібрати дані в загальну картину про те, що відбувається, і спрогнозувати на 

перспективу дії різних факторів, структур, груп інтересів. Інтеграція 

розрізнених інформаційних ресурсів, як внутрішніх, так і зовнішніх, 

формується на основі створення єдиного інформаційного простору компанії. 

Не володіючи достатньою інформацією, неможливо врахувати всі наслідки 

управлінських рішень. Проведення складного аналізу потребує великої 

кількості високоякісних оперативних даних, які необхідно зібрати, 

відфільтрувати. Оброблення зібраних даних неможливе без впровадження 

аналітичних технологій, зокрема, необхідне надпотужне апаратне та 

програмне забезпечення, яке в поєднанні з аналітичною майстерністю 

фахівців дасть змогу реагувати на внутрішні та зовнішні чинники, що 

впливають на функціонування підприємства чи компанії [191]. 

Н. Фролова описує аналітичну компетентність як [306]:  

– «здатність обумовленої оцінки ефективності запропонованої для 

використання системи інформаційних ресурсів;  
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– здатність об’єктивної оцінки позитивних та негативних аспектів кожного 

компоненту системи інформаційних ресурсів;  

– здатність здійснення оперативної аналітичної оцінки інформаційних потоків, 

отриманих від кожного компоненту інформаційної системи;  

– уміння оперативно й ефективно здійснювати аналітичне зіставлення 

інформаційних потоків, що виходять від кожного компонента системи 

інформаційних ресурсів;  

– здатність формулювання на основі отриманої інформації комплексних 

аналітичних висновків;  

– здатність інтерпретувати, систематизувати, критично оцінювати й 

використовувати отриману інформацію в контексті розв’язуваного 

управлінського завдання або проблеми». 

Поняття «аналітична компетентність майбутнього фахівця» 

розглядається Н. Зінчук як складова професійної компетентності, що являє 

собою інтегративну динамічну, постійно збагачувану характеристику 

студента-економіста, та обумовлює у майбутньому здатність до виконання 

ним професійних аналітичних завдань у професійній сфері. При цьому 

наголос робиться на: знанні теорії організації аналітичного процесу; вмінні 

обирати, обґрунтовувати та застосовувати відповідні аналітичні методи; 

розвиток логічного мислення, творчого підходу до даного напрямку фахової 

діяльності та набуття досвіду у ньому [92]. 

У структурі аналітичної компетентності майбутнього менеджера 

Н. Зінчук виділяє такі компоненти: 

– ціннісно-мотиваційний, пов’язаний з усвідомленням ціннісних 

сторін аналітичної діяльності, значущістю аналітичної компетентності в 

управлінській діяльності, ставленням до навчання, спрямованістю 

особистості студента-менеджера; 

– когнітивно-операційний, що охоплює сформованість знань, умінь з 

аналітичної діяльності та первинний професійний досвід з аналітики; 
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– рефлексивно-оцінний, що передбачає адекватність самооцінки, 

прагнення до подальшого удосконалення своєї аналітичної компетентності, 

розвиток логічного мислення та творчий підхід до справи [92]. 

В. Іщенко аналітичну компетентність майбутніх фахівців з 

документознавства та інформаційної діяльності визначає як «складник 

професійної компетентності, який становить динамічне інтегративне 

особистісне утворення, що характеризує здатність застосовувати знання, 

уміння, навички й особистісні якості у процесі здійснення аналітичної 

діяльності з метою одержання якісно нового знання для оперативного і 

продуктивного забезпечення процесу ухвалення рішень у різних галузях 

діяльності» [95].  

Аналітична компетентність передбачає наявність таких особистісних 

якостей, як здатність працювати із великими обсягами інформації, аналітичне 

мислення, уважність, розвинена інтуїція, гарна пам’ять, посидючість, 

спостережливість, креативність, відповідальність, увага до дрібниць, 

здатність доводити справу до завершення, широкий кругозір тощо [95].  

З урахуванням поліфункційності аналітичної компетентності фахівців 

(пізнавальна, перетворювальна, прогностична, регулятивна та ін. функції), 

характеристик компетентності як динамічної інтегративної постійно 

збагачуваної особистісної якості фахівця В. Іщенко визначено такі 

компоненти у структурі аналітичної компетентності майбутніх фахівців 

зазначеного профілю, як:  

– мотиваційний (усвідомлення значущості аналітики в професійній 

діяльності документознавця, мотивація до формування аналітичної 

компетентності як передумови конкурентоспроможності фахівців на ринку 

праці, спрямованість на самовдосконалення); 

– когнітивний (комплекс знань з теорії та практики аналітичної 

діяльності); 

– діяльнісно-технологічний (сформованість аналітичних умінь та 

навичок, зокрема здатність розділяти та диференціювати сукупність 



65 
 

інформації на складові частини за певними істотними ознаками або 

категоріями; навички абстрагування, порівняння, узагальнення та 

класифікації; критичність мислення – здатність піддавати сумніву наявні 

судження та докази, формулювати питання тощо; володіння технологіями 

інформаційно-аналітичної діяльності);  

– рефлексивний (здатність до рефлексії професійного саморозвитку 

загалом та аналітичної компетентності зокрема, формувальної 

самодіагностики професійно значущих якостей) [95].   

Особливого значення в процесі формування аналітичної 

компетентності фахівців набувають уміння оцінювати якість інформації 

(вірогідність, повнота, логічність, обґрунтованість), аналітико-синтетичної 

обробки документної інформації, укладання аналітичних документів різного 

типу як інструменту підготовки управлінських рішень [95]. 

Отже, аналітична компетентність фахівців розглядається дослідниками 

як інтегративна професійна якість особистості, яка відбиває:  

– здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та 

ефективної роботи з нею з використанням процесів аналізу та синтезу;  

– здатність на основі обліково-фінансового та кількісного аналізу 

діяльності отримувати загальні результативні показники та здійснювати 

оцінювальні висновки, здатність системно досліджувати та оцінювати 

ситуацію;  

– здатність особистості до застосування комп’ютерної техніки та 

телекомунікаційних технологій як інструментарію аналітичного 

дослідження і застосування їх у професійній діяльності та повсякденному 

житті з метою прийняття управлінських рішень [147]. 

Аналітичну компетентність майбутніх фахівців з економіки 

Л. Половенко [191] представляє як систему екстрафункціонального 

забезпечення аналітичних функцій фахівця з економіки, виражену в 

готовності та здатності до аналітичної діяльності, а також як набір особистих 

якостей фахівця, необхідних для адаптації й ефективної управлінської 
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діяльності. Фахівець зі сформованою аналітичною компетентністю здатний 

проводити конкретну практичну діяльність з метою підвищення економічної 

ефективності діяльності. Для цього виконується збір та детальний аналіз 

інформації: облікової, фінансової, кон’юнктурної. Далі проводиться 

системний аналіз усіх складових частин підприємства, їх роботи, зв’язків між 

структурними підрозділами тощо. Завдяки використанню економіко-

математичних методів та інформаційних технологій можна розв’язувати 

якісно нові завдання аналізу, прогнозування і контролю за перебігом 

виробничого процесу. Після аналізу системи, вивчення суті проблеми, 

можливих шляхів її вирішення фахівець приймає рішення.  

Як вказує Л. Половенко [191], серед професійних функцій фахівця з 

економіки чільне місце посідає аналітична функція. Аналітична функція 

означає здатність до аналітичного мислення та наявність аналітичних 

здібностей, уміння здійснювати аналіз ефективності роботи підприємства, 

аналіз потреби в ресурсах, ефективності зв’язків, уміння проводити 

моніторинг діяльності підприємства, власної діяльності та основних 

конкурентів на ринку, здійснювати аналіз продуктивності праці та 

ефективності стратегії управління, планувати техніко-економічні нормативи 

матеріальних та трудових затрат, проводити аналіз фінансово-господарської 

діяльності підприємства різних організаційно-правових форм; проводити 

діагностику виробничо-економічного потенціалу підприємства; визначати 

тенденції його розвитку. Серед основних складників аналітичних функцій 

фахівця з економічної кібернетики дослідник виокремлює такі:  

– інформаційно-аналітичну: сутність становлять насамперед дії зі 

збирання інформації, що потім підлягає аналізу; 

– обліково-аналітичну: вміння оперувати обліково-аналітичною 

інформацією, яка забезпечує систему управління необхідними даними й 

дозволяє контролювати витрати й ухвалювати рішення про їхню доцільність, 

допомагає оцінити ефективність використання всіх ресурсів підприємства, 

виявити резерви зниження витрат на виробництво, зібрати інформацію для 
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підготовки планів і прийняття раціональних управлінських рішень у сфері 

витрат; 

– фінансово-аналітичну: передбачає опановування системним, 

комплексним набором спеціальних знань, з допомогою яких здійснюється 

вимір та узагальнення впливу чинників на кінцеві результати діяльності 

підприємства шляхом оброблення спеціальними методами системи 

показників плану, обліку, звітності, інших джерел інформації та виявлення 

всіх резервів з метою підвищення ефективності виробництва;  

– математичну або кількісно-аналітичну: опановування методами 

кількісного аналізу; 

– системно-аналітичну: здатність до дослідження суперечностей у 

спостережуваних фактах, зіставлення різних явищ і до виявлення характеру 

зв’язку між цими явищами; здатність розкласти проблему на складові 

частини, визначити значущість кожного із змінних факторів, визначити й 

чітко сформулювати головні в даний період діяльності системи, умов, 

проміжних результатів і таким чином здійснити комбінацію складових 

елементів з метою прийняття рішення з даної проблеми; 

– ІТ-аналітичну: навички використання новітніх інформаційних систем і 

технологій.  

Теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми формування та 

розвитку аналітичної компетентності, а також розуміння поняття аналітичної 

діяльності економістів на засадах праксеологічного підходу приводить до 

необхідності розгляду процесу мислення та основних мисленнєвих операцій, 

оскільки опановування ними забезпечує раціональність аналітичної 

діяльності. Аналіз мислення як процесу вирішення професійних проблем дає 

змогу розкрити його як творчий, продуктивний процес, спрямований на 

пошук і відкриття нового. Саме у процесі розв’язання задач процес мислення 

чітко виступає як система основних мисленнєвих дій: аналізу, синтезу, 

узагальнення, порівняння. Важливою характеристикою раціонального складу 

мислення є зворотність мисленнєвих дій – перехід однієї мисленнєвої 
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операції в іншу і навпаки, що дає змогу визначати пари розумових операцій 

[186]. 

Мислення займає головне місце в системі пізнавальних процесів. 

Мислення – це психічний процес відбиття об’єктивної реальності, який є 

вищим ступенем людського пізнання. О. Матюшкін вважає, що «процес 

мислення здійснюється насамперед як процес розв’язання проблеми, що є 

такою системою перетворення умови, за якої здійснюється пошук 

невідомого… Проблемна ситуація характеризує певний психологічний стан 

суб’єкта, що виникає в процесі виконання такого завдання, яке вимагає 

відкриття нових знань про предмет, способи, умови виконання завдання» 

[144].  

Отже, головний елемент проблемної ситуації – невідоме, нове, те, що 

повинне бути відкрите для правильного виконання завдання. Невідоме в 

проблемній ситуації завжди повинне містити загальне, що відноситься до 

цілого класу близьких завдань. Показник узагальненості характеризує 

можливості до відкриття невідомого, нового. Можливості фахівця 

включають його творчі здібності, досягнутий ним рівень знань та вмінь. При 

цьому відкриття нового визначається певними змінами у розумі суб’єкта, які 

складають мікроетап у розвитку його мислення [144].  

Проблемна ситуація передбачає наявність таких компонентів:  

1) потребу у новому знанні – пізнавальна потреба; 

2) щось невідоме, яке має стати відомим при вирішенні проблемної 

ситуації; 

3) здатність вирішити поставлене завдання фахівцем. 

Ми вважаємо, що виділені у дослідженнях [158] індивідуально-

психологічні характеристики мислення, які формуються протягом життя, 

визначають рівень сформованості та закладають основу для подальшого 

розвитку аналітичної компетентності майбутнього бакалавра: 

1) логічність – систематичність, чітка послідовність мислення;  



69 
 

2) кмітливість – швидке входження в матеріал, швидкість розумового 

орієнтування, швидкість розв’язування задач.  

3) глибина, або вдумливість – здатність упізнавати в явищах найбільш 

важливе, часто замасковане чи приховане, здатність за розрізненими 

суперечливими фактами бачити закономірність, ціле, за видимістю предмета 

осягнути його сутність; 

4) широта – здатність мислити з урахуванням усіх сторін проблеми, 

зокрема, повною мірою враховувати всі умови, які підлягають перевірці, 

висловлюючи гіпотезу;  

5) гнучкість, або пластичність – відсутність стереотипності, 

шаблонності, здатність до зміни ходу мислення, якщо цього вимагають 

вихідні дані; 

6) креативність – самобутній творчий характер розумової діяльності, 

новизна, відсутність у ній наслідування, що зовсім не означає невизнання 

будь-яких авторитетних думок фахівців;  

7) критичність – ретельна аргументація, відсутність неперевірених 

суджень, серйозне ставлення до заперечень, які повинні бути ретельно 

перевірені, розглянуті, перш ніж будуть відкинуті [158]. 

У ракурсі праксеології діяльність обов’язково повинна бути 

результативною, а саме розвиненість цих характеристик мислення означає, 

що аналітична діяльність буде виконана старанно, цілеспрямовано, а 

спрямованість професійної підготовки майбутнього бакалавра з економіки на 

розвиток таких характеристик мислення буде готувати його до виконання 

аналітичної діяльності таким чином, щоб вона була результативною [188; 

197].   

Подані вище результати вивчення структури професійної та 

аналітичної компетентності свідчать, що компетентності притаманний 

інтегративний зміст, що має вплив як на професійне, так і на повсякденне 

життя особистості, є визначальним у її життєвій позиції та формуванні 

системи цінностей тощо [186].  
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Отже, на основі проведеного аналізу теоретичних джерел, узагальнення 

та систематизації підходів аналітичну компетентність майбутніх 

бакалаврів з економіки визначаємо як професійно значущу інтегральну 

характеристику особистості, яка поєднує індивідуальні характеристики 

мислення (логічність, кмітливість, глибина, широта, гнучкість, 

креативність, критичність) зі здатністю до аналітичної діяльності у 

професійній сфері. 

Розглянемо компонентний склад аналітичної компетентності різних 

фахівців [185], який пропонується в наукових працях вітчизняних і 

закордонних учених (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Компоненти аналітичної компетентності у різних дослідженнях  

№ Компоненти Дослідники, що їх виокремлюють 

1 Когнітивний В. Омельченко, О. Назначило, 

Н. Зінчук, В. Фомін, В. Ягупов 

2 Функціональний В. Омельченко 

3 Операційний О. Назначило, Н. Зінчук 

4 Особистісно-цінний В. Омельченко, О. Назначило, 

В. Фомін, Н. Фролова 

5 Рефлексивний О. Назначило, Н. Зінчук 

6 Мотиваційний Н. Зінчук 

7 Акмеологічний Н. Зінчук 

8 Сукупність компетенцій В. Фомін, Н. Фролова 

9 Ціннісно-мотиваційний В. Ягупов 

10 Поведінково-діяльнісний В. Ягупов 

11 Інформаційно-технлогічний В. Ягупов 

12 Інформаційно-реалізаційний В. Ягупов 

13 Комунікативний В. Ягупов 

14 Суб’єктний В. Ягупов 
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Аналіз таблиці 1.3 уможливлює такий висновок: 

– структура аналітичної компетентності фахівця охоплює такі компоненти: 

когнітивний, функціональний, особистісно-ціннісний, операційний, 

рефлексивний, мотиваційний, акмеологічний, поведінково-діяльнісний;  

– у структурі аналітичної компетентності фахівця присутні ідентичні за 

змістом компоненти: функціональний, операційний, поведінково-

діяльнісний;  

– у структурі аналітичної компетентності фахівця присутні близькі за 

змістом компоненти: мотиваційний, ціннісно-мотиваційний та 

особистісно-ціннісний.  

Кожний компонент аналітичної компетентності – складне системне 

утворення, що представлене параметрами, за якими можливе спостереження 

та оцінювання його розвитку. Зміст цих компонентів компетентності є 

варіативним та залежним від особливостей професії фахівця. 

Для конструювання змісту і структури аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки нами було використано експертне 

оцінювання, у якому брали участь 17 експертів – викладачів різних 

дисциплін, які працюють з майбутніми бакалаврами з економіки.  

Експертам запропонували перелік компонентів аналітичної 

компетентності різних фахівців, обґрунтований в наукових працях: 

когнітивний, особистісно-ціннісний, функціональний, операційний, 

мотиваційний, рефлексивний, акмеологічний, поведінково-діяльнісний, 

ціннісно-мотиваційний, аналітично-прогностичний, інформаційно-

реалізаційний, інформаційно-технологічний, суб’єктний, комунікативний 

тощо [92; 293].  

До цього переліку додано характерні властивості (ознаки) вказаних 

компонентів: аналітичні теоретичні знання; аналітичні технологічні знання; 

аналітичні уміння і навички; інструментально-комунікаційні уміння і 

навички; спрямованість та мотивація особистості на здійснення аналітичної 

діяльності; рефлексія; прагнення до розвитку та самовдосконалення; 



72 
 

мотивація; мотиваційне й особистісне ставлення до даних та сенсу їх 

застосування у професійній діяльності; здатність до аналізу; здатність до 

формалізації отриманої інформації, до її порівняння, синтезу з даними, що є в 

наявності, узагальнення, розроблення варіантів використання; до 

прогнозування результатів розв’язування проблемної ситуації, відповідного 

оформлення аналізу результатів та їх передачі; загальна культура роботи з 

даними, комп’ютерна грамотність; здатність до використання інформації для 

розв’язання фахових проблем; здатність дотримуватися поведінкових 

принципів і правил, здатність до спільної діяльності в інформаційному 

середовищі та комунікаційних системах; здатність використовувати дані; 

осмислення, саморефлексія, самоаналіз й самооцінка діяльності та її 

результатів, визначення шляхів її організації, визначення оптимальних 

методів виконання діяльності; рівень саморегуляції тощо [92; 293]. 

Для оцінювання експертам було запропоновано методом ранжування 

здійснити вибір найбільш ефективної за змістом структури з огляду її 

реалізації в практиці за такими критеріями (рис. 1.1). 

 

   

Рис. 1.1. Ранжування компонентів аналітичної компетентності  

 

Для цього заповнювалася таблиця 1.4. У додатку А представлено 

таблицю, що пропонувалася експертам.  

За результатами аналізу педагогічних досліджень [92; 122; 152; 292] та 

проведеного експертного оцінювання у структурі аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки виокремлюємо:  
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Таблиця 1.4 

Результати ранжування 

№ Компоненти аналітичної компетентності 
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1.  Когнітивний    + 

2.  Функціональний  +   

3.  Дійовий   +  

4.  Особистісно-ціннісний    + 

5.  Операційний   +  

6.  Рефлексивний   +  

7.  Мотиваційний    + 

8.  Акмеологічний   +  

9.  Ціннісно-мотиваційний    + 

10.  Поведінково-діяльнісний   +  

11.  Аналітично-прогностичний  +   

12.  Інформаційно-технологічний +    

13.  Інформаційно-реалізаційний +    

14.  Комунікативний +    

15.  Суб’єктний +    

16.  Інший варіант     

 

– мотиваційний компонент (цінності, інтереси, мотиви здійснення аналітичної 

діяльності, професійно значущі якості);  

– когнітивний компонент (аналітичні знання);  

– діяльнісний компонент (аналітичні уміння, результати діяльності);  

– рефлексивний компонент (самоаналіз, самоосвіта, самовдосконалення). 
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У змісті мотиваційного компонента аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки відбито прагнення щодо реалізації 

раціональної аналітичної діяльності, а також визначення її мети та завдань. 

Мотиваційному компоненту належать чіткі переконання, сформовані 

потреби, мотиви, почуття, емоції та уточнені особистісні пріоритети щодо 

усвідомленого сприйняття професійної аналітичної діяльності. Ефективність 

виконання професійних завдань у діяльності фахівця з економіки залежить 

від сформованої професійно-особистісних характеристик, ціннісної системи, 

що є у ній визначальними та впливають на результативність їх професійної 

діяльності.  

Система мотивів, цілей і цінностей «запускає» когнітивний, 

функціональний та емоціональний процеси діяльності, орієнтовані на 

досягнення. Визначення цілей відновлює і посилює інтерес до діяльності. 

Цілі є найважливішою складовою мотивованої поведінки, перетинаючись з 

мотивами, тісно пов’язані із зовнішньою та внутрішньою мотивацією [185]. 

У процесі проведення педагогічного експерименту доцільно брати до 

уваги типологію характерних мотивів для зовнішньої мотивації досягнень: 

прагнення досягнень зумовлені зовнішніми вимогами, що висуваються 

іншими людьми («я роблю це, тому що від мене цього вимагають інші»), та 

вимогами, які виходять від самого суб’єкта («я працюю над цією справою, 

тому що маю це робити й це моє рішення»). Те, що індивід цінує, вважає для 

себе важливим, визначає його поведінку. Він прагне діяти так, щоб досягти 

результатів, які він цінує, й уникнути ситуацій, що не відповідають його 

уявленням про бажаний результат. Предиктором мотивів може виступати 

ієрархія ціннісних орієнтацій, яка дозволяє виявляти наявність у суб’єкта 

цінностей вдосконалення, компетентності, досягнення та їх місце відносно 

інших цінностей [58].   

Найважливішою складовою мотиваційної сфери особистості є потреба 

в досягненні успіху; відчуття соціальної значущості своєї діяльності, участі у 

вирішенні загальнонаціональних завдань, доведенні цінності власної 
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особистості; самоствердження через власну справу; розвитку. Провідною є 

мотивація успіху, яка забезпечує розвиток здатності оперативно розв’язувати 

проблеми в умовах, що швидко змінюються [171, с. 183].   

Таким чином, між мотиваційною сферою фахівців та їх аналітичною 

діяльністю існує певний взаємозв’язок, зумовлений необхідністю постійного 

розвитку особистості, її домінівної потреби в самоактуалізації, постійному 

самовдосконаленні, прагненні до успіху, який, у свою чергу, є стимулом до 

нового успіху, що впливає на афективну сферу, яку характеризують через:  

1) наявність переживання задоволення від зусиль, спрямованих на 

досягнення результату;  

2) особливості емоційних реакцій, які демонструє суб’єкт при зустрічі з 

труднощами й невдачами [197].   

Отже, мотивація тісно пов’язана з іншими психологічними процесами – 

відчуттям, сприйняттям, мисленням, емоціями й почуттями, увагою і уявою, 

волею, ставленням людини до самої себе, рефлексією. Сприймаючи з інших 

позицій, під іншим кутом зору той чи інший об’єкт (явище, процес), 

формуючи новий стиль мислення, людина змінює ставлення до своєї 

діяльності. 

Когнітивний компонент аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки поєднує знання щодо раціональної аналітичної 

діяльності, здатність аналізувати та оцінювати можливості та результати 

власної діяльності; можливість генерувати певну кількість ідей, що мають 

значення для професійної діяльності, відкритість до отримання нових знань. 

Когнітивний компонент виражається у безперервному самопізнанні, 

саморозвитку, самовдосконаленні суттєвих особистісно-професійних 

якостей, формуванні логічної грамотності, культури мислення та поведінки. 

Когнітивний компонент представлений теоретичними й практичними 

знаннями, що дають змогу відповідним чином організовувати власну 

професійну діяльність та реалізовувати успішні рішення щодо виконання 

професійних завдань. Ще одна група знань у цьому компоненті представлена 
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знаннями щодо здійснення аналізу, синтезу, абстрагування, порівняння, 

класифікації, визначення, формулювання умовиводів тощо.  

До складу когнітивного компонента мають увійти аналітичні 

теоретичні й технологічні знання. Саме когнітивні «психічні процеси 

спрямовані на прийняття, перероблювання і збереження інформації, пізнання 

зовнішнього середовища, орієнтацію в ньому, тому їх роль в житті людини в 

цілому і в будь-якій професійній діяльності надзвичайно важлива» [58]. Це 

процеси відчуття, сприймання, уяви, пам’яті, мислення та уваги, яка 

психологами вважається наскрізним психічним процесом, оскільки 

забезпечує роботу психіки в цілому.  

У зв’язку з цим слід зазначити, що вичерпні знання про внутрішні, 

невідчутні властивості та ознаки предметів дійсності безпосередньо не 

відбиті у відчуттях і сприйманні, сутність людина отримує за допомогою 

мислення. Психологами мислення віднесено до вищої абстрактної форми 

пізнання об’єктивної реальності. Основним завданням мислення є виявлення 

сутнісних, необхідних зв’язків, заснованих на реальних залежностях, 

відокремлюючи їх від випадкового збігу в часі та просторі. Однією із 

характеристик мислення є його зв’язок з мовою, що знаходить найбільше 

вираження у поняттях. Опанування будь-якою компетентністю передбачає 

насамперед оперування знаннями, а отже, пов’язане з пізнанням тієї чи іншої 

галузі професійної діяльності, мисленням, що зумовлює присутність у ній 

когнітивного компонента.   

Когнітивний компонент аналітичної компетентності виражається в 

наявності міцних та системних знань з дисциплін (показує повноту, глибину 

знань), що вивчаються (в даному випадку з математичних та фахових 

дисциплін), а також знань методологічного апарату та структури, 

послідовності аналітичної діяльності, з якими студентів в університеті 

знайомить викладач. 

У визначенні змісту когнітивного компонента аналітичної 

компетентності бакалаврів економічних спеціальностей вважаємо доцільним 
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орієнтуватись, насамперед, на державні стандарти вищої професійної освіти, 

освітньо-професійні програми, що слугують нормативними документами в 

професійній підготовці бакалаврів економічних спеціальностей. Розширення 

і поглиблення знань майбутніх економістів може здійснюватися шляхом 

введення навчальних дисциплін за вибором ЗВО та за вибором студентів, 

спецкурсів, додаткових розділів до фахових дисциплін. Їх розробка має 

враховувати вимоги роботодавця, особливості професійної діяльності 

економіста та специфіку економіки регіону. 

Розвиток когнітивного компонента аналітичної компетентності 

забезпечується через предметну основу та зміст фахових дисциплін 

професійної підготовки, через актуалізацію та закріплення отриманих знань, 

що сприяє усвідомленню загальнодержавної значущості своєї праці, формує 

культуру праці, виховує почуття відповідальності, колективну спрямованість 

особистості, технологічну грамотність тощо. 

Отже, у складі аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки когнітивний компонент поєднує теоретичні знання (базові 

поняття) і технологічні знання (методи, засоби й технології, що 

використовуються у професійній діяльності економіста). 

Наступним є діяльнісний компонент аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки, який заснований на комплексі знань, 

представлених у когнітивному компоненті та включає опановування 

вміннями щодо конструювання власних знань, способів обробки інформації, 

презентації результатів своєї діяльності; формування навичок аналізу, 

синтезу, порівняння, абстрагування, а також комунікативних вмінь та 

навичок; формування вмінь продукувати, аргументувати та захищати свої 

ідеї.  

Вагомого значення мають також аналітичні уміння:  

– проведення збору, аналізу та оцінки інформаційно-аналітичних 

даних;  
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– організація обробки інформації, здійснення розрахунків, 

формулювання висновків та пропозицій у доповіді;  

– застосовування методичного апарату інформаційної та аналітичної 

діяльності, а саме: методів оцінки інформації, діагностики та прогнозування;  

– застосовування методики визначення небезпек і викликів для 

економічної ситуації, використання вітчизняного та закордоного досвіду для 

розв’язування проблемної ситуації;  

– забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, прихований 

процес управління, запобігання витокам інформації з обмеженим доступом, 

здійснення технічного захисту інформації;  

– здатність самостійного комплексного розв’язання завдань 

професійної діяльності;  

– здатність розмірковувати, якісно перетворювати зміст інформації, 

приймати рішення і вміти реалізовувати їх у відповідній формі; 

– використання сучасних принципів наукового пошуку, виявляти 

тенденцій протікання подій та створення прогнозів щодо подальшого 

розвитку процесів.   

Це означає, що майбутні бакалаври з економіки мають опанувати 

загальну систему способів орієнтації в динамічних потоках інформації, 

алгоритмами пошуку її та аналітико-синтетичної перероблювання, вилучення 

й оцінювання, перетворення отриманої інформації, постійного її поповнення 

та добудови своєї особистісної системи знань. 

Проявляється діяльнісний компонент вмінням планувати, виконувати, 

контролювати й оцінювати процес власної діяльності та її результат, 

розвинутим вмінням презентувати отримані дослідні дані, користуватися 

технічними засобами: Інтернетом, веб-сайтами, електронною літературою, 

комп’ютерними програмами та ін. Ми передбачаємо також наявність умінь і 

навичок пошуку, аналізу, виокремлення та узагальнення інформації, 

застосування отриманих знань на практиці: в ході організації та проведення 

математичного експерименту, розв’язування проблемних професійно 
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орієнтованих завдань, проведення необхідних розрахунків та представлення 

результатів дослідження у вигляді презентацій. 

Таким чином, діяльнісний компонент аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки є сукупністю важливих для здійснення 

професійної діяльності аналітичних умінь.  

Щодо рефлексивного компонента аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки, то він включає самоаналіз та самооцінку 

майбутнім економістом своєї аналітичної діяльності та її результатів, 

дозволяє усвідомити та оцінити ступінь реалізації запланованих цілей цієї 

діяльності. Рефлексивний компонент означає вироблення власного погляду 

на відповідні події та передбачає розвиток здібностей щодо самовизначення 

та цілепокладання. Рефлексивний компонент визначає готовність і здатність 

особистості до самовдосконалення та саморозвитку у професійній сфері 

(готовність і здатність самостійно навчатись, готовність розв’язувати 

проблемні ситуації, здатність контролювати та оцінювати власну поведінкову 

активність у процесі аналітичної діяльності).  

Рефлексивний компонент аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки включає здатність застосовувати знання і вміння для 

здійснення професійної аналітичної діяльності, творчий підхід у вирішенні 

конкретних задач аналітичного характеру; здатність до самоосвіти й 

самовдосконалення; сформованість таких якостей як креативність 

ініціативність, налаштованість на співробітництво, здатність до 

передбачення, критичного прогнозування результатів діяльності й відносин, 

що характеризується володінням прийомами аналітичної діяльності. Цей 

компонент є регулятором особистісних досягнень, самоврядування, 

поштовхом до самопізнання, професійного росту, розвитку рефлексивних 

здібностей і формуванню індивідуального стилю роботи. Цей компонент 

визначає рівень розвитку самооцінки, розуміння власної значущості для 

інших людей, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе й 

реалізацію в процесі професійної діяльності. 
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Рефлексія – це принцип філософського мислення: поняття, що позначає 

віддзеркалення, форма теоретичної діяльності людини у суспільстві. З 

позицій системного підходу рефлексія розглядається як комплексне 

синтетичне утворення, що виступає одночасно як психічний процес, 

властивість і стан суб’єкта. У педагогіці виділяють три види рефлексії 

(І. Зимня): елементарна, наукова, філософська [89]. Уміння рефлексувати 

проявляється через уміння оцінювати й контролювати свої дії, помічати 

суперечності, які є причиною руху думки. 

Ефективне формування рефлексивного компонента можливе тільки за 

внутрішньої активності майбутніх фахівців, що спрямована на самоконтроль, 

самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення та самовдосконалення 

особистості. 

Забезпечення формування рефлексивного компонента здійснюється 

доцільним підбором методів і форм організації процесу науково‐дослідної 

підготовки майбутнього фахівця, базується на проблемних, 

частково‐пошукових, дискусійних, рефлексивних методах, методі проєктів, 

діяльнісному підході [258], що спрямовані на усвідомлену побудову 

висновків, подальший розвиток уміння аналізувати, синтезувати й 

систематизувати навчальний матеріал, адекватно оцінювати себе і свої дії у 

процесі підготовки. Можна використовувати також і такі форми: 

методологічний семінар, що пояснює важливість саморефлексії і 

самоконтролю у професійній діяльності, «круглі столи», загальною метою 

яких є самоаналіз професійного потенціалу майбутнього фахівця, 

усвідомлення власної позиції щодо майбутньої професійної діяльності. 

Отже, теоретико-методологічний аналіз наукової літератури та змісту 

професійної діяльності майбутніх бакалаврів з економіки дозволяють 

розуміти його аналітичну компетентність з позицій праксеологічного підходу  

як професійно важливу інтегративну якість, що є результатом фахової 

підготовки у ЗВО й містить систему мотивів та цінностей, професійно 

важливі погляди, особистісні якості, комплекс професійних аналітичних 
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знань, умінь, навичок, що впливають на ефективність та раціональність 

аналітичної діяльності. 

Проблема розвитку аналітичної компетентності майбутніх  бакалаврів з 

економіки за засадах праксеологічного підходу вимагає, за логікою 

дослідження, з’ясувати сутність дефініції «розвиток». 

Розвиток  є філософською категорією і «виражає процес руху, зміни 

цілісних систем» [255]. Головними особливостями цього процесу є 

виникнення якісно нового стану певного об’єкту, тобто спрямованість, 

закономірність, незворотність, єдність якісних і кількісних змін, 

взаємозв’язок регресу і прогресу, спіралеподібність форми (циклічність), 

суперечність, розгортання у часі.  

Внутрішні суперечності розвитку є основним джерелом. За своєю 

сутністю цей процес є саморозвитком, що обґрунтовано сучасними 

науковими дослідженнями, зокрема, синергетикою. Він описується такими 

характеристиками, як глибинна незворотність, альтернативність і 

багатоваріантність, а також тим, що носієм розвитку є відкриті, складні 

системи, що самоорганізовуються [182].  

Поняття «розвиток» зазвичай відносять до таких систем, які мають 

високий ступінь самодостатності та автономні внутрішні джерела своїх 

якісних змін. Слід зазначити, що в процесі розвитку автономних і суверенних 

систем присутні моменти формування деяких їх складових, і, навпаки, в 

процесі формування будь-якого об’єкту на деяких стадіях об’єкту присутні 

моменти розвитку окремих його компонентів. Отже, ці процеси є 

взаємозв’язаними, взаємозумовленими й «непрохідної прірви між ними 

немає» [255].  

Під розвитком особистості розуміють «зміни її якісних і кількісних 

властивостей: світогляд, ставлення до дійсності, характеру, психічних 

процесів, здібностей, самосвідомість, накопичення досвіду. Рушійною силою 

і основою розвитку особистості є спільна діяльність, у якій відбувається 

засвоєння особистістю певних соціальних ролей. Психологами вважається, 
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що рольова поведінка є певною точкою відліку розвитку особистості. 

Перетворююча діяльність у ситуації вибору дозволяє особистості заявити про 

себе, про власну індивідуальність, при цьому життєвий чи професійний шлях 

часто перетворюється у історію відхилення альтернатив. Особистість, 

прогнозуючи своє майбутнє, усвідомлюючи власні недоліки і досягнення, 

прагне до самовдосконалення засобами навчання, своєї діяльності, 

спілкування з іншими людьми, праці, самоосвіти тощо» [181]. 

Тому розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки визначаємо як процес удосконалення їхніх індивідуальних 

характеристик мислення (логічність, кмітливість, глибина, широта, гнучкість, 

креативність, критичність), який базується на сприйманні аналітичної 

діяльності як базової для професійної економічної діяльності й реалізується 

через вплив на мотивацію здійснювати аналітичну діяльність, розвиток знань 

з математики та фахових дисциплін, розвиток умінь виконувати аналітичну 

діяльність та здатність здійснювати рефлексію щодо неї. 

Ми вважаємо, що розвиток аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки як процес успішного освоєння майбутньої 

професійної діяльності, об’єктивні закономірні зміни позитивного 

спрямування будь-якого компонента професії економіста, що відбуваються 

завдяки цілеспрямованому управлінню процесами пізнавальної діяльності, 

освітньої діяльності, опанування досвідом професійної діяльності через 

забезпечення відповідних педагогічних умов. 

Висвітлений підхід до визначення сутності й структури аналітичної 

компетентності майбутнього бакалавра з економіки дає можливість 

окреслити основні напрями педагогічної діяльності для розвитку аналітичної 

компетентності на засадах праксеологічного підходу в процесі підготовки в 

умовах ЗВО, зокрема такі:  

– розвиток цінностей і мотивів, необхідних майбутньому бакалавру з 

економіки для здійснення аналітичної діяльності;  
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– розвиток знань з математики та фахових дисциплін для здійснення 

раціональної аналітичної діяльності (аналітичні знання); 

– стимулювання розвитку умінь виконувати аналітичну діяльність;  

– розвиток особистісних якостей, необхідних майбутньому бакалавру з 

економіки для здійснення рефлексії аналітичної діяльності під час 

професійної діяльності.  

Таким чином, аналітичну компетентність майбутніх бакалаврів з 

економіки визначаємо як професійно значущу інтегральну характеристику 

особистості, яка поєднує індивідуальні характеристики мислення (логічність, 

кмітливість, глибина, широта, гнучкість, креативність, критичність) зі 

здатністю до аналітичної діяльності у професійній сфері 

У структурі аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки виокремлюємо: мотиваційний компонент (цінності, інтереси, 

мотиви здійснення аналітичної діяльності, професійно значущі якості); 

когнітивний компонент (теоретичні знання (базові поняття) і технологічні 

знання (методи, засоби й технології, що використовуються у професійній 

діяльності економіста)); діяльнісний компонент (аналітичні уміння, 

результати діяльності); рефлексивний компонент (самоаналіз, самоосвіта, 

самовдосконалення). 

 

Висновки до розділу 1  

1. Рівень економічної освіченості суспільства є одним із провідних 

факторів впливу на економічний прогрес країни, тому в умовах глобалізації 

та світових фінансово-економічних викликів особливого значення набуває 

розвинена аналітична компетентність майбутніх бакалаврів з економіки.   

Визначено, що бакалавр з економіки – це фахівець, який володіє 

сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями й практичними 

навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної галузі, здатний 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в 
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економічній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов і передбачають застосування теорій та методів економічної науки.   

Професійна діяльність бакалаврів з економіки безпосередньо пов’язана 

з аналітичною діяльністю, яка є цілеспрямованим процесом, у результаті 

якого первинна інформація перетворюється у вторинну, якісно більш 

довершену, інформацію завдяки вмінням аналізувати, синтезувати, 

узагальнювати, систематизувати, порівнювати, прогнозувати та оцінювати 

(суб’єктивно та об’єктивно). 

2. Аналітична діяльність фахівця економічної галузі з метою 

визначення якісних або кількісних характеристик ринкового середовища 

потребує раціональної організації часу і праці. У зв’язку з цим особливого 

значення у підготовці майбутнього фахівця з економіки набуває праксеологія 

як системне знання про загальні принципи й способи організації 

раціональних, доцільних, успішних дій, та праксеологічний підхід, який 

може стати основою для професійної підготовки фахівця та формування у 

нього аналітичної компетентності.  

Праксеологічний підхід передбачає старанну, цілеспрямовану 

підготовку до виконання діяльності для того, щоб вона була ефективною та 

результативною. Тому якісній та успішній аналітичній діяльності майбутніх 

бакалаврів з економіки сприяє належний рівень сформованості таких умінь:  

– аналітичні (вміння аналізувати): спостереження, розуміння, 

інтерпретація та аналіз інформації; критичний підхід до проблеми, 

використання економічних інновацій, знань та розуміння економічних 

проблем у практичній діяльності;  

– прогностичні (вміння прогнозувати): передбачення можливих 

відхилень і небажаних явищ у процесі професійної діяльності, пошук шляхів 

їх уникнення; прогнозування можливостей удосконалення власної 

професійної майстерності;  
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– конструктивні (вміння синтезувати та порівнювати): робота над 

пошуком шляхів розв’язування нестандартної професійної ситуації та 

реалізація виробленого евристичного плану розв’язування проблеми;  

– організаторські (вміння узагальнювати та систематизувати): 

організація та оптимізація цілеспрямованої професійної діяльності; 

організація ефективної взаємодії зі всіма сторонами процесу професійної 

діяльності (інші структурні підрозділи, партнерські організації, органи 

управління тощо); пошук необхідної інформації з використанням засобів і 

ресурсів сучасних технологій та соціальної комунікації; 

– рефлексивні (вміння оцінювати): контроль і оцінювання результатів 

професійної діяльності, пошук шляхів для виправлення недоліків; 

забезпечення об’єктивної самооцінки та неперервного освітньо-професійного 

та інтелектуального розвитку; аналіз ефективності використаних засобів та 

методів у роботі. 

3. Аналітичну компетентність майбутнього бакалавра з економіки 

необхідно розглядати крізь призму його професійної компетентності й 

тлумачити як професійно значущу інтегральну характеристику особистості, 

що поєднує індивідуальні характеристики мислення (логічність, кмітливість, 

глибина, широта, гнучкість, креативність, критичність) із здатністю до 

аналітичної діяльності у професійній сфері. 

У структурі аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки виокремлюємо: мотиваційний компонент (цінності, інтереси, 

мотиви здійснення аналітичної діяльності, професійно значущі якості); 

когнітивний компонент (теоретичні й технологічні знання); діяльнісний 

компонент (аналітичні уміння, результати діяльності); рефлексивний 

компонент (самоаналіз, самоосвіта, самовдосконалення). 

Розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

розуміємо як процес удосконалення їхніх індивідуальних характеристик 

мислення (логічність, кмітливість, глибина, широта, гнучкість, креативність, 

критичність), який базується на сприйманні аналітичної діяльності як базової 
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для професійної економічної діяльності й реалізується через вплив на 

мотивацію здійснювати аналітичну діяльність, розвиток знань з математики 

та фахових дисциплін, розвиток умінь виконувати аналітичну діяльність та 

здатність здійснювати рефлексію щодо неї.   

Матеріали розділу висвітлено у публікаціях автора [276], [277], [282], 

[285], [287], [289], [284]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Й РОЗРОБКА  

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЕКОНОМІКИ  

НА ЗАСАДАХ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

 

2.1. Функціональна модель розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу  

Задоволення сучасних й прогностичних потреб економічної галузі 

прямо пропорційне якості організації професійної підготовки, орієнтованої 

на забезпечення здобуття особами професійних компетентностей та 

кваліфікацій Національної рамки кваліфікацій [80].  

Водночас професійна підготовка має забезпечувати формування 

загальнокультурного та професійно орієнтованого фахівця, який володіє 

спеціальними знаннями й уміннями, а також певним досвідом їх практичного 

застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для 

первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності [79; 247]. 

У питанях структурування змісту, конструювання форм і методів 

професійної підготовки фахівців найбільш доцільно використовувати метод 

моделювання, який дає змогу вивчити властивості підсистеми у зв’язку з 

дією внутрішніх змінних з подальшим перенесенням отриманих відомостей у 

реальну систему на основі створеної моделі. 

Наукові джерела (у тому числі педагогічні) має різні варіанти 

розкриття змісту поняття «модель» та «моделювання». Розглянемо ті 

визначення, що, на наш погляд, є найбільш доцільними згідно із 

поставленими нами завданнями.  

Моделлю є створений, специфічний, аналогічний об’єкт задля 

отримання і (або) збереження інформації як уявного об’єкту, створення 

опису засобами науки (формулами, графіками, діаграмами тощо). Водночас 
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модель може виступати як матеріальний об’єкт, що містить відповідні 

властивості, особливості та зв’язки об’єкта з оригіналом будь-якого 

походження, що є вагомими для розв’язання певної проблеми. Модель, 

зазвичай, містить чотири ключових елементи у відповідній конструкції, з-

поміж яких: суб’єкт (людина); проблема (завдання), що розв’язує суб’єкт; 

оригінальний об’єкт (фрагмент реальної дійсності); знакова система опису 

або метод відтворення моделі у реальній дійсності [135].  

Процес моделювання є одним з основних понять у гносеологічній 

теорії. Це пояснюється тим, що моделювання дає можливість реалізовувати 

наукові методи дослідження як теоретичні (абстрактне модулювання), так і 

емпіричні (створення аналогів реальних об’єктів) [53].  

Використання методу моделювання у педагогічних дослідженнях дає 

змогу відтворювати усі особливості педагогічного процесу. Власне модель 

(лат. modulus – зразок) в унаочненій формі передає структуру оригінального 

об’єкта, його властивості, систему взаємозв’язків між елементами об’єкта, 

створюючи інформацію більш доступною [135, с. 100–103]. 

Моделлю об’єкта є уявна (матеріалізована) структура, що з метою 

відтворення цього об’єкту, надає вірогідну та адекватну інформацію. 

Головними особливостями моделі є її здатність бути подібною (повністю або 

за певними характеристиками), бути незалежною (об’єктивність), можливість 

перетворення у схематичний рисунок (спрощення оригіналу). Модель 

покликана відтворювати динаміку/функції та характеристики об’єкту та 

уможливлює вивчення змін його кількісних та якісних показників під 

впливом контрольованих та керованих факторів впливу. Таким чином, 

процес моделювання полягає у створенні вербальних, графічних аналогів 

об’єктів на основі мети й завдань функціонування відповідного об’єкту чи  

системи [178; 217]. 

Учений В. Нагаєв [156] зазначає, що моделювання є багатоплановим, а 

тому може виконувати різні ролі: пізнавальну (модель є проміжним об’єктом 

дослідження педагогічного об’єкта); методологічну (здійснюється оцінка 
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взаємозв’язків та взаємовідносин елементів моделі на усіх її ієрархічних 

рівнях); психологічну (модель створює цілісний опис психолого-

педагогічних закономірностей об’єкту).  

У педагогічній літературі модель, зазвичай, створюється з метою 

зіставлення висновків наявних досліджень із висновками власного 

дослідження. Деякі вчені стверджують, що педагогічний моніторинг не 

здатний врахувати всі ознаки об’єкта, а моделювання – охоплює всю систему 

ознак досліджуваного явища [53]. Вчений Л. Гур’є зазначає, що ключовою 

вимогою щодо побудови моделі в педагогіці є адекватність її 

досліджуваному явищу [64]. Педагогічна модель дозволяє спроєктувати 

алгоритм (послідовність) процесу впровадження її на практиці [107]. 

Пропонована нами модель є функціональною моделлю, оскільки 

розроблена для організації функціонування освітнього процесу підготовки 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного. 

Моделювання процесу розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки здійснено у схематичній формі, функціональну 

модель подано на рис. 2.1. 

На основі співвідношення соціального замовлення суспільства, вимог 

стандарту вищої освіти до професійної підготовки майбутніх бакалаврів з 

економіки, норм та вимог до цієї професії, засад та положень 

праксеологічного підходу було визначено мету та завдання розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки.   

Соціальним замовленням суспільства є професійно підготовлений 

фахівець у галузі економіки зі сформованою аналітичною компетентністю. 

Відповідно серед вимог до професійної діяльності таких фахівців важливими 

є не лише володіння професійно орієнтованими знаннями, вміннями та 

навичками, але й професійно значущими якостями, зокрема аналітичними 

знаннями та вміннями, творчим потенціалом, що дозволить їм ефективно 

виконувати професійну аналітичну діяльність. 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розвиток аналітичної 

компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки 

 

вимоги 

сучасного 

ринку праці 

специфіка 

діяльності 

економіста 

системності; 

студентоцентризму; 

використання  

компетентнісних задач; 

динамічності; моделювання 

професійної діяльності 

А
н

а
л

іт
и

ч
н

а
 

д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 

ек
о

н
о
м

іс
т
а

  

А
н

а
л

іт
и

ч
н

а
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

іс
т
ь

 

м
а

й
б

у
т
н

ь
о

го
 

б
а

к
а

л
а
в

р
а

 з
 

ек
о

н
о
м

ік
и

  

Характеристики 

мислення в  

аналітичній діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

глибина, широта 

 

мотиваційний 

 
когнітивний 

 

Критерії 

 

 

 

 

 

Компоненти 

аналітичної 

компетентності 

показник 

Зміст 

 Доповнення змісту 

фахівих курсів 
(«Аналіз фінансової діяльності 

фірми», «Стратегія розвитку 

підприємництва», «Економіка», 

«Економічна теорія», 

«Регіональний менеджмент»), 

спецкурс 

«Компетентнісні 

задачі економіки» 

Методи 

 
 методи інтерактивного 

навчання (акваріум, дерево 

рішень, мозковий штурм),  
 метод проектів,  
 метод кейсів,  
 метод синектики,  
 активні методи 
(створення ситуації успіху, 

інциденту, номінальних 

груп, бізнес-симуляція, 

сенкан) 

Форми 

 
Лекції, тренінги, семінари, 

бінарні заняття 

Засоби 

 
Компетентнісні задачі,  

відео, матеріали з Інтернет, 

ситуативні інтерактивні завдання 

МЕТА Праксеологічний 

підхід 

Принципи 

креативність, 

самостійність 

 

рефлексивний 

 

особистісний 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ:  
стимулювання мотивації щодо аналітичної діяльності; 

 синтезоване застосування традиційних та інноваційних методів та форм;  

використання навч.-метод. забезпечення, адекватного до змісту аналітичної діяльності;  

опанування майбутніми бакалаврами з економіки аналітичним інструментарієм 

логічність, кмітливість, 

гнучкість 

 

діяльнісний 

 

Рівні 

ціннісний 

 
знаннєвий 

 операційний 

 

показники 

показники 

показники 

початковий 

 

шаблонний 

 

продуктивний 

 
Результат: позитивна динаміка розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки 

 

Рис. 2.1. Функціональна модель розвитку аналітичної компетентності  

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу 

критичність 

 



91 
 

 

Мета реалізації функціональної моделі полягає у розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу.  

Завдання розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу включають:  

- формування цілісного уявлення про професійну аналітичну діяльність;  

- розвиток мотиваційної сфери професійної аналітичної діяльності 

майбутніх бакалаврів з економіки; 

- підвищення рівня професійно орієнтованих аналітичних знань; 

- удосконалення професійно орієнтованих вмінь та навичок щодо 

аналітичної діяльності;  

- формування та розвиток професійно значущих особистісних якостей 

рефлексії майбутніх бакалаврів з економіки.  

Завдання формування аналітичної компетентності визначено з 

дослідження особливості професійної діяльності економіста, які показують, 

що така діяльність містить суттєвий аналітичний компонент, а також які саме 

особливі аналітичні дії виконує економіст. Також аналіз професійної 

підготовки економіста вказує на необхідність її удосконалення в напрямку 

збільшення уваги до формування та розвитку аналітичної компетентності, 

оскільки цього вимагає майбутня професійна діяльність економіста. Тому 

актуально й доцільно формувати складові аналітичної компетентності 

економіста, які необхідні йому у майбутній професійній діяльності, про що 

йдеться у першому розділі. 

Оптимізація професійної підготовки майбутніх економістів щодо 

ефективного виконання аналітичної діяльності постає одним із важливих 

чинників удосконалення освітнього процесу в ЗВО, що базується на 

праксеологічному підході у процесі професійної підготовки. 

Завдання застосування праксеологічного підходу у процесі професійної 

підготовки майбутніх економістів – визнеачення й упровадження необхідних 
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теоертичних знань для здійснення оптимальної аналітичної діяльності, а 

також цінностей і цілей, змісту, дій, процедур, результатів та відповідної 

корекції. Реалізація праксеологічного підходу засновується на системній 

інтеграції теоретичного знання і практичної діяльності як специфічної форми 

активного ставлення до професії. Реалізація праксеологічного підходу у 

професійній підготовці майбутніх економістів забезпечує їх раціональну 

аналітичну діяльність, гарантує досягнення поставлених цілей освіти, сприяє 

становленню професійної готовності майбутнього економіста до аналітичної 

діяльності.  

Праксеологічний підхід (А. Малихін [142], Є. Проварова [195], 

О. Біляковська [25], П. Самойленко [213]) забезпечує оптимальне управління 

діяльністю завдяки її всебічному самоаналізу, самооцінюванню, 

цілеспрямованому моделюванню умов і засобів підвищення ефективності на 

основі синтезу теоретичних знань та емпіричного досвіду. Теорія 

праксеології насамперед відбиває залежність результатів діяльності від 

попередньої ретельної підготовки до її виконання, ступеня підготовленості 

дій у широкому розумінні. На основі праксеологічного підходу здійснено 

свідомий вибір шляхів та засобів розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки, методів аналізу і регулювання, критерії 

емоційного і практичного оцінювання результатів дослідження. 

Педагогічний процес розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки трансформується також і у конкретних загально 

дидактичних [174; 182] та специфічних принципах [147; 27; 179], ефективно 

сконструйованих задля досягнення кращих результатів навчання. 

До загальнодидактичних принципів відносимо:   

– принцип систематичності – забезпечує розвиток аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у взаємозв’язку із 

компетентностями, які забезпечують інтегральний результат професійної 

підготовки – компетентний майбутній фахівець з економіки; 
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 – принцип зв’язку теорії з практикою – надає можливість формувати й 

адаптувати зміст аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки відповідно до вимог ринку праці, запитів роботодавців, потреб 

особистості, забезпечити практичне застосування теоретичних положень на 

практиці;  

– принцип індивідуалізації – передбачає організацію процесу реалізації 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки з 

урахуванням особистісних (індивідуальних) потреб суб’єктів освіти;  

– принцип активності – сприяє підвищенню творчої активності та 

самостійності студентів, яка найчастіше спостерігається в процесі 

проблемного навчання та економічних ігор;  

– принцип систематичного розвитку основних видів мислення – 

забезпечує розвиток одночасно всіх складових мислення, оскільки більшість 

понять, якими виражаються економічні, суспільно-історичні, наукові 

категорії, є продуктами здатності мислення створювати абстракції, в яких не 

простежується їх безпосередній зв’язок з чуттєвою реальністю; 

– принцип наочності – полягає в поєднанні абстрактного та наочно-

образного розуміння при опануванні навчального матеріалу студентами.  

Праксеологічний підхід має застосовуватися у комплексі з поширеними 

нині загальнонауковими підходами та визначати специфічні принципи 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки:  

системності, студентоцентризму, використання компетентнісних задач, 

динамічності та моделювання професійної діяльності.  

Принцип використання компетентнісних задач ґрунтується на засадах 

компетентнісного підходу (О. Овчарук [170], С. Сисоєва [216], 

А. Хуторськой [265] та ін.) та передбачає усвідомлення своїє мотивації до 

діяльності, спонукань і ціннісних орієнтацій, уявлень про свої соціально-

професійні ролі, мотивів, аналіз та оцінювання своїх особистісних 

професійних якостей, знань, умінь та навичок; регулювання на цій основі 

свого саморозвитку, перетворення власної діяльності у процесі розв’язування 
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відповідних завдань. Реалізація цього принципу дає змогу перетворити цілі й 

зміст освіти у суб’єктивні особистісні надбання, які можна об’єктивно 

визначити вимірюваннями. Тому основне призначення принципу полягає у 

створенні умов для самоорганізації студентом себе і своєї діяльності, 

виявлення і розвитку його креативності, формування активної навчальної 

позиції.  

Наступним є принцип системності, який ґрунтується на засадах 

системного підходу (І. Блауберг [26], Г. Костюк [114], О. Кустовський [125], 

Ю. Шабанова [268] та ін.) і надає можливість створювати системні 

інтеграційні моделі, визначати провідні функції, компоненти, елементи, їх 

взаємозв’язки й співвідношення, системо утворюючі фактори та умови 

функціонування у динамічному і статичному аспектах. Взаємозв’язок явищ і 

фактів освітнього процесу, взаємодія освітніх ситуацій, компонентів 

навчання і виховання потребує всебічного аналізу та дослідження всієї 

системи. Аналітичну діяльність економіста потрібно створювати як 

динамічну систему. Формування та розвиток системного мислення сприяє 

утворенню умінь коригувати й варіативно будувати професійну діяльність, 

віднаходити ефективні поєднання педагогічних засобів, форм і методів 

навчання. Системний самоаналіз освітнього та виховного процесу є основою 

регулювання своєї аналітичної діяльності, збільшує ефективність 

професійних дій, зменшує момент стихійності. Фундаментальність принципу 

системності дає змогу досліджувати процес розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки як структурно-

функціональну систему, що містить науково обґрунтовані цілі, зміст, методи, 

форми та засоби фахової підготовки та враховувати різні аспекти 

функціонування і розвитку фахівця, взаємодію ендогенних і екзогенних 

факторів впливу на нього [272].  

Діяльнісний підхід (О. Леонтьєв [132], А. Матюшкін [144], 

С. Рубінштейн [206] та ін.) становить основу принципу моделювання 

професійної діяльності, який полягає у підборі спеціальних форм та методів 
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навчання студентів для опрацювання ними певних професійних економічних 

ситуацій та завдань, які повинен вміти вирішувати у своїй майбутній 

професійній діяльності фахівець зі сформованою аналітичною 

компетентністю, і  ґрунтується на врахуванні єдності підсистем викладання й 

учіння, які функціонують у нероздільній цілісності, взаємозв’язках і 

взаємовпливах. Професійно-індивідуальні якості позначаються на організації 

процесу професійної підготовки й результатах професійної діяльності, 

нормативних вимогах до діяльності, формуючи її унікальність і 

неповторність. Здійснення педагогічної діяльності забезпечує розвиток 

особистісних рис і якостей, впливає на формування інтересів, ставлень, 

професійних позицій, ціннісних орієнтацій. Змістом цього принципу є 

обумовленість процесу розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки особливостями навчальної діяльності, 

детермінованістю мотиваційних чинників, наявністю мети, процедур та дій, 

реалізація відповідно до за логіки «поява потреби – виникнення мотиву – 

виконання дії».  

Основою принципу студентоцентризму є особистісно-орієнтований 

підхід (І. Бех [22], А. Кузьмінський [123]), що акцентує на необхідності 

забезпечення в процесі організації фахової підготовки майбутніх бакалаврів з 

економіки умов для розумового розвитку, а також обрати відповідні 

організаційні форми й способи роботи у зазначеному напрямі за умови 

врахування індивідуального підходу. При цьому наголошується, що в основу 

мають бути покладені ідеї:  

- унікальності особистості майбутнього фахівця, його інтелектуальна 

і моральна свобода;  

- право на вибір індивідуальної траєкторії професійного розвитку;  

- взаємозв’язок процесів розвитку особистості й професійного 

удосконалення;  
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- необхідність орієнтації професійного становлення на розвиток і 

саморозвиток задатків і здібностей та актуалізацію творчого потенціалу 

студента [269]. 

Реалізація принципу динамічності потребує своєчасного якісного 

оновлення змісту професійного навчання та його адаптації до інновацій, 

технологій, сучасної організації праці, що водночас забезпечить у студентів 

здатності до швидкого розуміння динамічних змін ринку праці. в основі 

принципу лежить синергетичний підхід (С. Пожарський [189]), який 

характеризує особистісний розвиток викладача й студента не тільки як 

лінійний, поступовий, безконфліктний процес, а як процес, що породжується 

суперечностями. Такі протиріччя зумовлюють перетворення ціннісних 

орієнтацій, самопізнавальної і самовиховної активності. З позицій 

синергетики фахові знання та дії визначаються не лише знаннями 

професійних закономірностей, розвиненими вміннями й навичками, змістом і 

результатами аналітичної діяльності, а й через розуміння власних внутрішніх 

особистісних процесів, через аналіз специфіки власного стилю діяльності, 

власного Я. Забезпечення високого рівня розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на основі синергетичного 

підходу передбачає врахування таких положень:  

- стратегічною метою вищої освіти є підвищення інтелектуального 

потенціалу фахівців усіх профілів, оскільки саме фахівець-професіонал 

стає головним багатством країни в інформаційно-технологічному 

суспільстві, тому і проблема якості підготовки економіста стає 

актуальною;  

- формування майбутнього бакалавра з економіки як професіонала можливе 

тільки на базі ґрунтовної фундаментальної фахової підготовки, у тому 

числі у напрямку опанування аналітичної діяльності;  

- підходи педагогічної синергетики дозволяють сформувати у майбутніх 

бакалаврів з економіки міждисциплінарні знання та уміння 
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використовувати нові засоби для комплексного вирішення професійних 

завдань [268]. 

У системі професійної економічної освіти праксеологію ми визначаємо 

як важливу методологічну основу для обґрунтування специфіки виконання 

правильних та ефективних дій майбутнього економіста. Реалізація 

праксеологічного підходу базується на поєднанні основних категорій 

праксеології та наукових положень теорії мислення для уточнення сутності 

ефективної аналітичної професійної діяльності економіста (цілеспрямований 

процес, у результаті якого первинна інформація перетворюється у вторинну, 

якісно більш довершену, інформацію завдяки вмінням аналізувати, 

синтезувати, узагальнювати, систематизувати, порівнювати, прогнозувати та 

оцінювати). 

Тому індивідуально-психологічні характеристики мислення, які 

формуються протягом життя, визначають рівень сформованості та 

закладають основу для подальшого розвитку аналітичної компетентності 

майбутнього бакалавра: логічність; кмітливість; швидкість розумового 

орієнтування; глибина; широта; гнучкість; самостійність; критичність. 

У структурі аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки виокремлюємо: мотиваційний компонент (цінності, інтереси, 

мотиви здійснення аналітичної діяльності, професійно значущі якості); 

когнітивний компонент (аналітичні знання); діяльнісний компонент 

(аналітичні уміння, результати діяльності); рефлексивний компонент 

(самоаналіз, самоосвіта, самовдосконалення). 

Критерії розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу розкриваються через 

сукупність відповідних показників: ціннісний критерій характеризує 

сформованість мотиваційного компонента (показник: критичність мислення); 

знаннєвий характеризує сформованість когнітивного компонента (показники: 

глибина та широта знань); операційний характеризує сформованість 

діяльнісного компонента (показники: логічність, кмітливість, гнучкість 
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мислення); особистісний характеризує сформованість рефлексивного 

компонента (показники: креативність та самостійність мислення). 

Праксеологічний підхід передбачає старанну, цілеспрямовану 

підготовку до виконання діяльності для того, щоб вона була результативною. 

Розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки буде 

забезпечувати вибір оптимального шляху втілення мети, а саме 

вдосконалення змісту, методів, форм та засобів розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки.  

Розроблена функціональна модель передбачає реалізацію 

праксеологічного підходу через вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення професійної підготовки на кожному етапі для забезпечення 

можливості розвитку компонентів аналітичної компетентності й через 

використання форм (проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-бесіда, 

лекція з помилками, проблемні семінари, самостійна робота, бінарні заняття), 

методів (методи інтерактивного навчання (акваріум, дерево рішень, мозковий 

штурм тощо), метод проєктів, метод кейсів, метод синектики, методи 

активізації пізнавальних мотивів, активні методи (створення ситуації успіху, 

баскет, інциденту, номінальних груп, бізнес-симуляція, сенкан)) й засобів 

(компетентнісні задачі, відео, фільми, матеріали мережі Інтернет, ситуативні 

інтерактивні завдання) навчання, що забезпечують розвиток аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу. 

Предметне поле нашого дослідження знаходиться в галузі педагогічних 

наук, і це зумовлює необхідність з’ясування поняття «педагогічні умови» 

[226; 227; 240; 242; 254].  

Так, Є. Шиянов під педагогічними умовами розуміє «стійкі обставини, 

які визначають стан і розвиток активних педагогічних систем» [181].  

Аналіз поняття «педагогічні умови» здійснено А. Литвином, який за 

результатами вивчення наукової літератури, а також практики реалізації 

освітніх інновацій у навчальних закладах дійшов висновку, що «педагогічні 
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умови – це комплекс спеціально спроєктованих генеральних чинників впливу 

на зовнішні та внутрішні обставини навчально-виховного процесу та 

особистісні параметри його учасників, які забезпечують цілісність навчання 

та виховання в інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу 

відповідно до вимог суспільства» [133, с. 63].  

Синонімами слова «умови» є обставини, правила, вимоги, положення. 

Однак, якщо розглядати умови як правила, виконання яких забезпечує 

нормальну роботу чого-небудь, то слід звернути увагу на сутність концепту 

«правила». У сучасних підручниках з педагогіки поняття «правила» 

тлумачиться як «регулятивні судження щодо конкретних дій викладача та 

студентів з метою реалізації вимог певних принципів, своєрідні практичні 

вимоги, які ґрунтуються передусім на логіці навчального процесу» [123, 

с. 222].  

Відповідно педагогічні умови – це «стійкі обставини, які визначають 

стан і розвиток активних педагогічних систем» [123, с. 34]. У словнику-

довіднику з професійної педагогіки А. Семенова [220] визначає педагогічні 

умови як обставини, від яких залежить та відбувається цілісний 

продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 

опосередковується активністю особистості, групою людей. За твердженням 

Н. Іпполітової, Н. Стерхової [93], педагогічні умови є одним із компонентів 

педагогічної системи, що відображають сукупність можливостей освітнього 

та матеріально-просторового середовища, впливають на особистісний і 

процесуальний аспекти системи та забезпечують її ефективне 

функціонування й розвиток. 

Отже, розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки можливий за визначених педагогічних умов, що створюють для 

цього «зовнішнє оточення». Умови розкривають відношення предмета до 

процесів і явищ, що довкола нього і без яких не можливе його існування й 

розвиток. Умова є зовнішньою зумовленістю предмета, вона створює 

середовище для його існування та функціонування на скасування причини, 
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яка безпосередньо впливає на виникнення того чи іншого явища, процесу 

[165].  

Таким чином, педагогічні умови є складником освітнього процесу та в 

сукупності забезпечують його існування, функціонування та розвиток. Їх 

відбір залежить від структури процесу, що реалізується; структури 

особистісної характеристики, на яку здійснюється вплив із метою її 

перетворення; мети відбору, конструювання й застосування елементів змісту, 

методів, прийомів та організаційних форм навчання; принципів вирішення 

суперечностей у навчанні. Педагогічні умови повинні відповідати таким 

вимогам: бути зумовленими змістом майбутньої професійної діяльності 

фахівця та специфікою його навчання; становити сукупність об’єктивних 

можливостей змісту, форм, методів і матеріально-технічних факторів, що 

забезпечують успішне вирішення поставлених завдань; включати зовнішні 

(соціально-економічні, соціально-культурні та ін.) і внутрішні (психолого-

педагогічні, дидактичні та ін.) умови, уміщувати мотиваційний, 

організаційний, змістовий, контрольно-оцінний аспекти [222]. 

Комплекс педагогічних умов виявляється в результаті здійснення 

послідовних дій:  

1) виявлення основних компонентів, що забезпечують досягнення мети, 

їх аналіз і визначення міри причетності;  

2) вибір заходів, що посилюють ефективність кожного компонента;  

3) упорядкування отриманих умов (виключення зайвих, об’єднання 

декількох в одну тощо);  

4) перевірка кожної умови й усього комплексу [148]. 

Педагогічні умови формування аналітичної компетентності чи її 

складових досліджені в роботах В. Іщенко [94], Н. Лобач [134], Л. Петренко 

[185], В. Ягупова [293] та ін. 

Н. Зінчук [92] наголошує на таких умовах формування аналітичної 

компетентності майбутніх менеджерів:  
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1) урахування специфіки професії менеджера, розкриття змісту 

аналітичної діяльності в управлінні та посилення пізнавального інтересу до 

неї;  

2) збагачення форм, методів, прийомів навчання, адекватних 

визначеному змісту аналітичної підготовки студентів-менеджерів;  

3) спрямування позааудиторної роботи майбутніх фахівців із 

менеджменту на поглиблення теоретичних положень з аналітики та набуття 

первинного професійного досвіду на основі самостійного аналітичного 

оброблення фахової інформації й підготовки аналітичних оглядів. 

На основі експертного оцінювання, результатів теоретичного 

обґрунтування процесу розвитку інформаційно-аналітичної компетентності 

керівників ПТНЗ, враховуючи вітчизняний та закордонний досвід, 

Л. Петренко [185] визначені такі організаційно-педагогічні умови:  

– розроблення системи розвитку інформаційно-аналітичної 

компетентності керівників ПТНЗ забезпечує організацію процесу навчання в 

системі методичної роботи обласного навчально-методичного центру ПТО на 

основі наукових підходів, надає конкретності, актуальності та доцільності 

передбачених заходів;  

– технологізація розвитку інформаційно-аналітичної компетентності у 

міжкурсовий період підвищення кваліфікації уможливлює управління 

самоосвітньою пізнавальною діяльністю керівників ПТНЗ, вибір ними форм, 

методів і технологій навчання, адекватних професійному та життєвому 

досвіду;   

– впровадження індивідуальних планів розвитку інформаційно-

аналітичної компетентності керівників ПТНЗ створює передумови для 

мотивації до самоосвітньої пізнавальної діяльності, оцінки й самооцінки цієї 

компетентності;  

– відбір змісту, його зв’язок з розв’язанням значущих для дорослої 

людини проблем професійної діяльності, модульне структурування з 
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урахуванням рівня інформаційно-аналітичної компетентності забезпечує 

гнучкість навчання;   

– стимулювання рефлексивної позиції суб’єктів навчання на всіх етапах 

розвитку його інформаційно-аналітичної компетентності забезпечує 

взаємозв’язок підвищення кваліфікації, професійної діяльності та розвитку 

інформаційно-аналітичної компетентності керівників ПТНЗ. 

В. Іщенко [94] виокремлено педагогічні умови, необхідні для 

формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців із 

документознавства та інформаційної діяльності: 

1)  формування стійкої мотивації до аналітичної діяльності як способу 

професійного становлення та кар’єрного зростання завдяки специфіці 

обраного напряму підготовки; 

2) створення якісного навчально-методичного забезпечення 

(збагачення форм, методів, прийомів навчання, адекватних визначеному 

змісту підготовки до аналітичної діяльності) навчального процесу; 

3) опанування майбутніми фахівцями аналітичного інструментарію для 

виконання відповідних функціональних обов’язків; 

4) стимулювання рефлексивної позиції майбутніх фахівців на всіх 

етапах розвитку аналітичної компетентності. 

Отже, на основі теоретичного аналізу педагогічних умов, необхідних 

для формування та розвитку аналітичної компетентності майбутніх фахівців 

нами виокремлено найбільш результативні напрями удосконалення 

освітнього процесу майбутніх бакалаврів з економіки для розвитку їх 

аналітичної компетентності на засадах праксеологічного підходу. 

З метою підтвердження теоретичних припущень ми використали метод 

експертного оцінювання. Експертами виступали викладачі фахових 

економічних дисциплін (14 осіб). Експертами здійснено ранжування 

запропонованого нами переліку напрямів удосконалення освітнього процесу 

майбутніх бакалаврів з економіки й виділено ті, що на їх погляд, мають 
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найбільше значення для розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1. 

Фактори розвитку аналітичної компетентності  

майбутніх бакалаврів з економіки 

№ Фактори Ранг 

1 2 3 

1.  Організація інноваційної навчальної діяльності майбутніх 

бакалаврів з економіки 

 

2.  Удосконалення науково-дослідної діяльності майбутніх 

бакалаврів з економіки 

 

3.  Мотивування майбутніх бакалаврів з економіки до вивчення 

основ аналітичної діяльності у процесі їх підготовки до 

професійної діяльності на основі праксеологічного підходу 

 

4.  Моделювання вирішення практичних ситуацій; групові 

обговорення 

 

5.  Відбір форм та методів, що забезпечують реалізацію 

аналітичної діяльності  

 

6.  Побудова навчального процесу на принципах проблемності, 

професійної спрямованості та діалогічності 

 

7.  Застосовування методів активного навчання, що моделюють 

типові способи аналітичної діяльності економіста в ситуаціях 

професійної взаємодії  

 

8.  Стимулювання професійного самовдосконалення майбутніх 

бакалаврів з економіки 

 

9.  Використання методів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності, які спрямовані на розвиток творчого самостійного 

мислення майбутніх бакалаврів з економіки й їх здатність 

кваліфіковано розв’язувати аналітичні професійні завдання 
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Продовження табл. 2.1 

1 2 3 

10.  Опанування майбутніми бакалаврами з економіки аналітичним 

інструментарієм 

 

11.  Використання активних методів навчання для відпрацювання 

в майбутніх бакалаврів з економіки умінь приймати рішення  

 

12.  Удосконалення у майбутніх бакалаврів з економіки 

аналітичних навичок  

 

13.  Розвиток мотивації до аналітичної діяльності як до засобу 

професійного становлення 

 

14.  Забезпечення міждисциплінарних зв’язків для розвитку 

аналітичних знань, умінь і навичок 

 

15.  Створення навчально-методичного забезпечення, адекватного 

до змісту аналітичної діяльності 

 

16.  Збагачення змісту навчання поняттями, ідеями, теоріями щодо 

особливостей аналітичної діяльності економіста 

 

 

Результати експертного оцінювання дали змогу визначити, що 

найвищий ранг отримали ті фактори, що мали відношення до розвитку 

мотиваційної сфери забезпечення аналітичної діяльності як різновиду 

професійного становлення (умови 14, 16), обрання форм і методів, що 

сприяють реалізації аналітичної діяльності (умови 4, 6, 7, 9, 11), розробка 

навчально-методичного забезпечення, адекватного до змісту аналітичної 

діяльності (12) та опанування майбутніми бакалаврами з економіки 

аналітичним інструментарієм (умови 1, 2, 5, 8). 

Надалі визначені експертами фактори були скориговані з урахуванням 

результатів теоретико-методологічного аналізу науково-педагогічних джерел 

і змісту професійної діяльності майбутніх бакалаврів з економіки на 

сучасному етапі. Нами встановлено, що розвиток аналітичної компетентності 
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майбутніх бакалаврів з економіки будуть забезпечувати такі педагогічні 

умови:  

– стимулювання мотивації щодо аналітичної діяльності як способу 

професійного становлення;  

– синтезоване застосування традиційних та інноваційних методів та 

форм організації професійної підготовки бакалаврів з економіки, що 

забезпечують реалізацію аналітичної діяльності;  

– використання навчально-методичного забезпечення, адекватного до 

змісту аналітичної діяльності;  

– опанування майбутніми бакалаврами з економіки аналітичним 

інструментарієм. 

Визначені педагогічні умови розвитку аналітичної компетентності 

становлять єдину систему, що характеризується наявністю компонентів для 

підготовки майбутнього фахівця до аналітичної діяльності. 

Першою педагогічною умовою є стимулювання мотивації щодо 

аналітичної діяльності як способу професійного становлення. Одним з 

ключових завдань вищої школи є професійна спрямованість майбутніх 

фахівців, оскільки в ній відбита освітня та професійна мотивація, інтерес до 

майбутньої професійної діяльності. Вчені вважають, що професійна 

спрямованість суб’єктів освітнього процесу пов’язана із пізнавальною 

діяльністю, яка створює передумови щодо набуття професійних знань та 

вироблення вмінь та навичок. Цінність професійних знань і вмінь, їх 

значущість є ключовими мотивами пізнавальної діяльності. У свою чергу, 

пізнавальна діяльність є основою мотиваційного процесу, оскільки потреба 

перетворюється у мотив, тобто формує рівень мотивації до професійного 

становлення. Ще одним елементом мотиваційного процесу є інтерес, який 

викликає потребу.  

У представленому дослідженні на особливу увагу заслуговує 

професійний пізнавальний інтерес, що виражається у постійному прагненні 

до опановування новими знаннями щодо майбутньої професійної діяльності 
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та є формою вияву згаданих вище пізнавальних потреб. Професійний 

пізнавальний інтерес та пізнавальні потреби становлять основу професійної 

спрямованості особистості фахівця [33].  

Таким чином, можна констатувати, що інтерес до професійної 

діяльності в майбутніх бакалаврів з економіки виникає як потреба у 

діяльності, а також як готовність до розв’язання професійних завдань, 

прагнення ефективно виконувати свої професійні функції, 

самовдосконалюватись та професійно зростати. У процесі фахової підготовки 

майбутніх бакалаврів з економіки пізнавальний інтерес до професійної 

діяльності виступає і засобом і метою, і результатом їх фахової підготовки. 

Формування пізнавального інтересу формується на основі усвідомлення 

неповноти знань, що спонукає студента до пошуку, аналізу, синтезу нової 

значущої інформації, а також до її обробки надалі та застосуванні на 

практиці. Таким чином, професійний пізнавальний інтерес виникає як 

необхідність щодо виконання аналітичної діяльності [49].  

Отже, аналіз науково-педагогічної літератури показав, що забезпечення 

мотивації можливе за умови підтримання пізнавального професійного 

інтересу до професійних знань, умінь та навичок [57]. Забезпечення 

зазначеної вище мотивації здійснюється завдяки постійному здобуванню 

нових знань, удосконаленню професійних умінь та навичок, шляхом 

виконання аналітичної діяльності. Результатом такої мотивації є готовність 

сумлінно виконувати професійні обов’язки, вирішувати професійно важливі 

завдання, що забезпечує професійне становлення особистості бакалавра з 

економіки.  

Другою педагогічною умовою є синтезоване застосування традиційних 

та інноваційних методів та форм організації професійної підготовки 

бакалаврів з економіки, що забезпечують реалізацію аналітичної діяльності. 

Пріоритетним завданням сучасної освіти є підготовка фахівця, який 

орієнтується у світовому інформаційному просторі, має знання і навички 

щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, володіє навичками 
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використання сучасних комп’ютерних технологій, вміє спланувати та 

спрогнозувати професійну діяльність, а також представити результати 

професійної діяльності. Отже, першочерговою є проблема відбору та 

використання форм, методів і технологій щодо розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки, що припускає 

опановування ними складними аналітичними навичками й уміннями, 

формування адекватних умінь в нових соціальних структурах, знання 

відповідних норм і обмежень у спілкуванні, орієнтація в аналітичних засобах, 

освоєння діяльності в рамках даної професії. Нам імпонує думка В. Ягупова, 

щодо розв’язання зазначеної вище проблеми: ефективно розв’язати проблему 

вибору та застосування відповідного методу або форми навчання є 

співвіднесення традиційних методів з інноваційними [292].  

У представленому дослідженні з метою розвитку аналітичної 

компетентності нами запропоновано одночасно із традиційними формами й 

методами навчання використовувати такі інноваційні методи як: метод 

проєктів, проєктно-аналітичну сесію, проєктно-аналітичну гру, рольову гру, 

мозковий штурм, освітній коворкінг, тренінг, технологія співпраці, 

кейсметод.  

Синтезоване застосування традиційних та інноваційних методів 

навчання у процесі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки дає можливість розв’язати наступні завдання: 

узгодженість суміжних навчальних дисциплін; перенесення знань, умінь та 

навичок, отриманих під час вивчення одних навчальних дисциплін, на інші; 

реалізація єдиного підходу до вироблення у студентів метапредметних умінь 

та навичок; розкриття взаємозв’язку явищ, що вивчають в різних навчальних 

дисциплінах; показ загальності методів дослідження, що використовують 

різні науки тощо.  

У процесі формування аналітичної компетентності використано 

відповідні види інноваційних та традиційних форм та методів на прикладі 

спецкурсу «Компетентнісні задачі з економіки». У ході дослідної роботи 
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було спроєктовано систему вправ та завдань, кейс-метод. Сприяння розвитку 

аналітичної компетентності за використання запропонованих інноваційних 

форм і методів полягає у тому, що усі вони передбачають попередню 

підготовку студентів, створення відповідного прогнозу щодо результатів 

діяльності тощо.  

Змістом третьої педагогічної умови є використання навчально-

методичного забезпечення, адекватного до змісту аналітичної діяльності. 

Навчально-методичне забезпечення у запропонованому дослідженні 

представлене як процес та результат оптимізації методичного забезпечення 

освітнього процесу. Як процес, навчально-методичне забезпечення виступає 

різновидом професійної діяльності щодо створення навчально-методичної 

продукції, надання методичної допомоги різним категоріям освітнього 

процесу, щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення позитивного 

педагогічного досвіду. У якості результату, навчально-методичне 

забезпечення є системою навчально-програмної документації та навчально-

методичних засобів, діагностичних методик і навчальних матеріалів для 

організації освітнього процесу, пізнавальної діяльності суб’єктів навчання та 

інтенсифікації діяльності представників науково-педагогічного складу. Нами 

розроблено навчально-методичне забезпечення аналітичної діяльності, яке 

містить навчальні та методичні складові, що забезпечують ефективну 

реалізацію фахової підготовки майбутніх бакалаврів з економіки.  

У представленому дослідженні під змістом навчально-методичного 

забезпечення розуміють НМК навчальних дисциплін, підручники, навчальні 

посібники тощо. Зміст навчально-методичного забезпечення створено у 

вигляді взаємопов’язаних складових: комплекс навчальних завдань різного 

рівня складності (з метою реалізації аналітичної діяльності), аналітичні ігри, 

методичні розробки проєктів-занять тощо. Навчальні завдання забезпечують 

предметну навчальну інформацію, рівень їх складності визначається з 

урахуванням особливостей предметного змісту  та досвіду реалізації 

пізнавальної діяльності.  
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Четвертою педагогічною умовою є опанування майбутніми 

бакалаврами з економіки аналітичним інструментарієм. З метою розвитку 

аналітичної компетентності майбутнім бакалаврами з економіки доцільно 

опанувати аналітичним інструментарієм. Аналітичний інструментарій 

представлений аналітичними методами, зокрема: порівняльним аналізом, 

причинно-наслідковим зв’язком, контент-аналізом, семантичним аналізом, 

графічним методом, структурним методом, експертною оцінкою, методом 

сценаріїв тощо. Забезпечення цієї педагогічної умови дає студентам 

можливість опанувати систему методів, що дозволить йому добирати такий 

інструментарій у професійній діяльності, що оптимально та ефективно 

розв’язуватиме певні професійні проблеми та завдання.  

Отже, педагогічними умовами розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу є: 

стимулювання мотивації щодо аналітичної діяльності; синтезоване 

застосування традиційних та інноваційних методів та форм організації 

професійної підготовки бакалаврів з економіки, що забезпечують реалізацію 

аналітичної діяльності; використання навчально-методичного забезпечення 

для аналітичної діяльності; опанування майбутніми бакалаврами з економіки 

аналітичним інструментарієм. 

Для визначення якості розвитку необхідних компонентів аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки визначаємо три рівні: 

початковий, шаблонний, продуктивний, які схарактеризовані в пункті 2.2.  

Результатом впровадження функціональної моделі є розвинена 

аналітична компетентність майбутніх бакалаврів з економіки. 

Експериментальне впровадження моделі у різних ЗВО показало свою 

ефективність, про що піде мова у розділі 3. 

Подані вище елементи функціональної моделі є взаємопов’язаними між 

собою і мають різний вияв динамічності, рівень значущості й алгоритм та 

технологію формування, відбивають комплекс методів і процесів, які 
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покликані забезпечити розвиток аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Таким чином, пропонується організувати процес розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на основі функціональної  

моделі, яка візуалізує подання цього процесу. 

 

2.2. Критерії, показники та рівні розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки  

Узагальнення результатів теоретичного аналізу проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки дало змогу 

обрати методику дослідно-експериментальної роботи.  

Аналітична компетентність визначена нами як невіддільна складова 

професійної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки. У змісті 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки передбачено 

аналітичні знання, навички, вміння, важливі професійні якості, професійний 

досвід щодо реалізації аналітичної діяльності, здатність щодо аналітичної 

обробки інформації, рефлексивних дій та бажання створювати різні види 

проєктів.  

Нами виокремлено такі її компоненти: мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексивний. У запропонованому дослідженні важливим є 

визначення стану розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів 

з економіки, яке неможливе без конкретизації відповідної діагностичної 

системи, а саме критеріїв і показників.  

Використання категорії «критерій» у педагогічній науці здійснюється з 

метою виділення та зіставлення відповідних характеристик об’єктів 

педагогічного процесу, у представленому дослідженні – це аналітична 

компетентність майбутніх бакалаврів з економіки.  

Критерії у діагностичній системі покликані показати кількісно-якісну 

характеристику аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 
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економіки. Новий тлумачний словник української мови надає пояснення 

поняття «критерій» таким чином: критерій є мірилом, тобто способом 

твердження [165].  

У проблемі розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів 

з економіки критерієм її розвитку виступає мірило її оцінки, що містять 

показники, тобто кількісно-якісну характеристику аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки.  

У наукових напрацюваннях вітчизняних вчених М. Нещадима та 

С. Сисоєвої щодо критеріїв сформованості певного виду компетентності 

стверджували, які слід підпорядковувати таким вимогам:  

‒ адекватність – зміст критерію повинен бути адекватним змісту того 

явища, мірилом якого виступає (це означає, що необхідно у критерії показати 

сутність аналітичної компетентності та її динаміку);  

‒ вірогідність – результати отримані за допомогою критеріїв повинні 

надавати інформацію щодо суттєвих змін у процесі розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки;  

‒ об’єктивність – оцінка складових критерію повинна здійснюватися за 

принципом «так» або «ні»;  

‒ ефективність – відбиття у сутності критерію змісту аналітичної 

компетентності;  

‒ повторюваність – компоненти аналітичної компетентності повинні 

подаватися у професійно-навчальних ситуаціях та під час здійснення 

діагностики;  

‒ зручність – використання критерію повинна відбуватись зручно з 

метою вимірювання компонентів аналітичної компетентності за умови 

застосування нескладних методик [162; 217].  

На думку В. Ягупова, «критерії практично визначають зміст і перебіг 

навчально-пізнавальної діяльності та безпосередньо встановлюють її 

результативність» [292, с. 411]. 
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Протягом вивчення представленої проблеми нами виявлено, що на 

сьогодні дослідники використовують сукупність критеріїв щодо визначення 

рівня сформованості чи розвитку певного виду компетентності. 

У дисертаційному дослідженні Л. Петренко [185] для оцінювання рівня 

розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-

технічних навчальних закладів виокремлено критерії, які відповідають 

компонентам досліджуваного поняття: когнітивний, функціональний, 

особистісно-ціннісний. Автор наголошує, що критерії розкриваються через 

якісні показники, які є компонентами критерію, і в сукупності дають повне 

уявлення про розвиток інформаційно-аналітичної компетентності керівників 

ПТНЗ. Кількісні показники характеризують ступінь наближеності цієї якості 

до норми. 

В. Тинний [241] основними критеріями готовності до самоосвітньої 

діяльності майбутніх економістів вказує:  

– позитивну мотивацію і спрямованість студентів на самоосвітню 

діяльність;  

– знання (основ самоосвітньої діяльності, культури іншомовного мовлення 

та спілкування, культури відношення «людина - комп’ютер», основ 

комп’ютерної грамотності);  

– інформаційно-комп’ютерні та іншомовні вміння (пошук, обробка і 

використання інформації, переклад візуальної інформації у вербальну 

інформацію та навпаки, комп’ютерного перекладу іншомовного тексту, 

вміння працювати з електронними словниками, енциклопедіями, вміння 

іншомовного спілкування);  

– вміння бачити проблему, аналізувати ситуацію, вибирати стратегію та 

план дій;  

– рефлексія і самооцінка самоосвітньої діяльності (вміння критично 

оцінювати, порівнювати власні дії з прогнозованими та досягнутими 

результатами). 
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Для визначення результативності процесу формування аналітичної 

компетентності майбутніх управлінців Н. Зінчук [92] було виділено критерії:  

– ціннісно-мотиваційний, в межах якого виділялись такі показники, як 

ступінь усвідомлення студентами значущості аналітичної компетентності 

в управлінській діяльності, вектор спрямованості особистості студента-

менеджера;  

– когнітивно-операційний (володіння знаннями про сутність, зміст, методи, 

способи аналізу в управлінській діяльності, продуктивність виконання 

практичних фахових завдань з аналітики, первинний досвід аналітичної 

діяльності);  

– рефлексивно-оцінний (рівень розвитку логічного мислення, рівень 

творчості студента-менеджера, адекватність самооцінки, прагнення до 

удосконалення професіоналізму в аналітиці). 

Для встановлення рівня сформованості економічної компетентності 

майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу до 

кожного компонента економічної компетентності О. Богоніс визначено 

критерії (мотиваційно-особистісний, когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-

рефлексивний) та відповідні їм показники [27; 106]. 

У дослідженні Т. Фурмана [260; 261] з урахуванням результатів аналізу 

теоретико-методологічних засад розробки засобів моніторингу в освіті 

(О. Бодальов, О. Локшина, А. Маркова, Л. Мітіна, С. Шишов та ін.), а також 

сутнісних, структурних і функціональних характеристик професійної 

діяльності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва 

визначено критерії сформованості цієї компетентності та їх показники. 

Ціннісно-мотиваційний критерій розкривають такі показники: наявність 

професійної мотивації; інтерес до обраної професії; ціннісні основи 

професійної діяльності, професійного спілкування. Динаміка ціннісно-

мотиваційного критерію пов’язана зі змінами характеру мотивації, 

усвідомленості та дієвості мотивів (від зовнішньої мотивації до внутрішньої; 

від мотивів, які припускають, до реально наявних; перетворення прагнення 
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до використання інновацій в професійній діяльності до творчого їх 

застосування). Показниками когнітивного критерію є система професійних і 

функціональних знань (у сфері економічного аналізу, статистики, 

фінансового менеджменту, маркетингу, бухгалтерського обліку і аудиту, а 

також  законодавства). Динаміка когнітивного критерію виявляється в 

засвоєнні та структуруванні знань (від одиничних уявлень до системно 

структурованих знань, що є орієнтовною основою діяльності). Операційно-

діяльнісний критерій характеризується усвідомленими уміннями та 

навичками, володінням прийомами й правилами налагодження взаємодії та 

конструктивного спілкування, готовністю до самореалізації та варіативного 

розв’язання професійних завдань. Динаміка операційно-діяльнісного 

критерію виражається в ускладненні професійних дій, у зміні джерела 

спонукання до діяльності: від ініціювання діяльності ззовні до вияву 

особистої ініціативи та усвідомленої самостійності. 

Отже, результати аналізу наукової психолого-педагогічної літератури 

(розділ 1), а також вивчення змісту професійної діяльності майбутніх 

бакалаврів з економіки (п. 3.2), з’ясування структури їх аналітичної 

компетентності (п.1.3) дають змогу стверджувати, що стан розвитку згаданої 

важливої професійної властивості можна дослідити, враховуючи такі 

особливості як: систему цінностей (обґрунтовано у п. 2.1), професійні якості 

(обґрунтовано у п. 1.1), аналітичні знання, уміння і навички, необхідні для 

професійної діяльності (обґрунтовано у п. 1.2). Враховуючи подане вище (п. 

2.2), оцінка рівня розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів 

з економіки можлива за використання таких критеріїв як: ціннісного, 

знаннєвого, операційного, результативного. 

Зазначені критерії розвитку аналітичної компетентності розкриваються 

через систему відповідних показників:  

‒ ціннісний критерій характеризує сформованість мотиваційного 

компонента (особистісно-ціннісного і водночас критичного ставлення до 

аналітичної діяльності та її результатів) – критичність;  



115 
 

‒ знаннєвий критерій характеризує сформованість когнітивного 

компонента (сформованість знань щодо здійснення аналітичної діяльності) – 

глибина та широта;  

‒ операційний критерій характеризує сформованість діяльнісного 

компонента (сформованість умінь та навичок щодо здійснення аналітичної 

діяльності; організованість аналітичної діяльності) – логічність, кмітливість 

та гнучкість;  

‒ особистісний критерій характеризує сформованість рефлексивного 

компонента (вияв самостійності в аналізі та оцінці результатів аналітичної 

діяльності; реалізація рефлексії аналітичної діяльності) – самостійність та 

креативність.  

Ціннісний критерій має відношення до характеристик майбутніх 

бакалаврів з економіки, які дають змогу результативно реалізовувати 

завдання аналітичної діяльності. Мова йде про такі професійні важливі 

властивості, як організованість, відповідальність, наполегливість, 

цілеспрямованість, самостійність тощо. Аналітична діяльність передбачає 

такий стиль мислення, який включає дедуктивний підхід до розв’язування 

проблеми, прагнення до моделей і формул, сконцентрованість на плануванні 

й методах діяльності, організації діяльності.  

Знаннєвий критерій характеризують сукупність знань щодо реалізації 

аналітичної діяльності. Це насамперед знання про створення, презентацію та 

реалізацію різних видів проєктів, про особливості та правила використання 

основних аналітичних операцій (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння 

тощо), про специфіку професійної діяльності економіста підприємства.   

Операційний критерій має відношення до вмінь майбутніх  бакалаврів з 

економіки застосовувати отримані знання у процесі розв’язання завдань 

щодо аналітичної діяльності економіста. Вагомого значення набувають також 

уміння проводити проєктування, прогнозування, створення моделей 

діяльності в економічній системі для встановлення основних напрямів 

керівництва, впроваджувати проєкти у діяльність.  
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Особистісний критерій аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки включає самоаналіз та самооцінку майбутнім 

економістом своєї аналітичної діяльності та її результатів, дозволяє 

усвідомити та оцінити ступінь реалізації запланованих цілей цієї діяльності. 

Цей критерій передбачає розвиток здібностей щодо самовизначення та 

цілепокладання. Особистісний критерій свідчить про готовність та здатність 

особистості до самовдосконалення і саморозвитку у професійній сфері 

(готовність та здатність самостійно навчатись, готовність розв’язувати 

проблемні ситуації, здатність контролювати та оцінювати власну поведінкову 

активність у процесі аналітичної діяльності). 

Таблиця 2.2 представлена змістовими характеристиками компонентів, 

критеріїв і показників розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки. Наскільки якісно сформовані необхідні якості та 

наскільки грамотно підготовлені фахівці під час вивчення фахових 

економічних дисциплін ми визначатимемо за допомогою рівнів розвитку 

досліджуваних нами компонентів аналітичної компетентності.  

Під «рівнем розвитку аналітичної компетентності» ми будемо розуміти 

шкалу вимірювання досягнутих студентами результатів у модельованих 

ситуаціях майбутньої професійної діяльності [37].   

Займаючись питаннями формування та розвитку професійної 

компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей науковці в 

своїх дисертаційних дослідженнях наводять досить одноманітну 

класифікацію рівнів сформованості якостей, що вивчаються. Більшість 

дослідників пропонують виокремлювати три рівні: високий, середній, 

низький [77; 100; 146; 176; 190; 207; 208; 211; 212; 267]. 

На основі аналізу наукових джерел для визначення якості розвитку 

необхідних компонентів аналітичної компетентності будемо 

використовувати такі рівні: початковий, шаблонний, продуктивний. У 

залежності від виокремлених нами критеріїв та зазначених показників, для їх 

якісного оцінювання схарактеризуємо вищезазначені рівні.  
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Таблиця 2.2  

Компоненти, критерії і показники сформованості  

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний 

компонент 

Рефлексивний 

компонент 

Ціннісний 

критерій 
Знаннєвий критерій 

Операційний 

критерій 

Особистісний 

критерій 

Усвідомлення 

важливості 

роботи в 

інформаційному 

полі;  

усвідомлення 

необхідності 

використання 

інформації, що 

поступає; 

уміння 

самостійно 

оцінювати 

важливість, 

вірогідність і 

значущість 

отримуваної 

інформації 

Знання щодо пошуку 

потрібної інформації в 

джерелах різного 

типу; бажання 

освоювати нові види 

інформації; знання 

щодо проведення 

експертизи 

значущості, 

істинності, цінності 

отримуваної і 

використовуваної 

інформації; знання та 

уміння організовувати 

збір, аналіз та оцінку 

даних, приймати 

обґрунтовані рішення 

тощо 

Уміння щодо 

пошуку 

інформації; 

уміння проводити 

експертизу 

значущості, 

істинності, 

цінності 

отримуваної і 

використовуваної 

інформації; 

уміння збирати, 

аналізувати та 

оцінювати 

інформації, 

формулювати 

зміст рішень 

Здійснення 

самоаналізу, 

усвідомлення 

потреби 

здійснення 

самоосвіти, 

самовдоскона

лення тощо 

Показник: 

критичність  

Показник: глибина 

мислення; широта  

Показник: 

логічність; 

кмітливість; 

гнучкість  

Показник: 

самостійність; 

креативність  
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Як свідчать наші дослідження та досвід викладачів економічних 

дисциплін, для початкового рівня розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки характерна інертність дій, що 

підкріплюється позицією «і так добре». Більшість показників не мають 

достатньої сформованості та вираження. Такі студенти безініціативні, все 

роблять під натиском та без зацікавленості; не мають бажання продовжувати 

вивчення особливостей професійної аналітичної діяльності, задовольняючись 

досягнутим рівнем; зрідка використовують фахові визначення в 

професійному мовленні; здатні до обробки невеликих за обсягом масивів 

даних, а оформлення ділової документації та звітів здійснюється шаблонно; 

мають низький рівень адаптації до професійної діяльності. Переважають 

зовнішні мотиви вибору професії.  

Студенти з початковим рівнем розвитку аналітичної компетентності не 

розуміють до кінця необхідності вивчення особливостей аналітичної 

діяльності з обраного фаху, її необхідності в діловій сфері та необхідності її 

постійного розвитку. Такі студенти не здатні до самокритики та самоаналізу, 

мають досить низький рівень готовності до майбутньої професійної 

діяльності та не здатні долати труднощі під час вивчення фахових дисциплін. 

Початковий рівень аналітичної діяльності унеможливлює прояв креативності 

та творчості під час виконання завдань.   

Для шаблонного рівня розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки характерна наявність позитивного 

настрою, хоча студенти виявляють менше наполегливості у власних діях. 

Студентам з шаблонним рівнем притаманний розвиток майже усіх 

показників, хоча, інколи, деякі показники не проявлялися чи відчувалася їх 

недостатня сформованість. Економічні знання студентів не досить чіткі, 

обмежено використовуються, припускаються не грубих помилок, не завжди 

здатні швидко відреагувати, вміло оформлюють професійну документацію та 

звітність, хоча і припускаються помилок. Оскільки мотиви вибору професії 

переважно зовнішні, то необхідність вивчення та збагачення досвіду 
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аналітичної діяльності мінлива та нестійка, як і здатність долати труднощі 

під час вивчення економічних понять. Часткове прагнення до саморозвитку, 

переважно ініціативність проявляють після одержання позитивних відгуків 

щодо власної роботи. Студенти не завжди адекватно оцінюють одержані 

результати, самоаналіз і самоконтроль проводиться ситуативно, а у своїй 

роботі дотримуються стандартних методів розв’язання питань, що впливає на 

їхню неспроможність самостійно приймати рішення.  

Продуктивний рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки характеризується сформованістю всіх 

ознак, що належать справжньому професіоналу, фахівцю своєї справи. На 

цьому рівні студент проявляє ініціативність, наполегливість, позитивне 

налаштування, вимогливість до себе, бажання працювати. Студенти мають 

ґрунтовні професійні знання, вміють чітко та вміло їх використовувати, 

зокрема під час оформлення ділової документації. Оскільки мотиви вибору 

професії внутрішні, студенти постійно оцінюють власну роботу, аналізують 

одержані результати, демонструють усвідомлення готовності до виконання 

професійних обов’язків та постійно прагнуть одержати нові знання та вміння 

з метою вдосконалення в цій сфері. Проявляють творчість та оригінальність у 

розв’язанні професійних завдань, постійно перебувають у пошуках нових та 

нестандартних методів, впевнено обґрунтовуючи й відстоюючи власні 

погляди, демонструючи фахові знання.  

Отже, навчання майбутніх бакалаврів з економіки у ЗВО має бути 

спрямоване на розвиток усіх необхідних компонентів аналітичної 

компетентності економістів, і задовольняти вище визначені критерії та 

показники, які сприятимуть опануванню майбутньою професією та 

досягненню вагомих успіхів у процесі професійної діяльності.   

Необхідно зазначити, що описані критерії, показники та рівні  розвитку 

аналітичної компетентності демонструють стан відповідності студентів 

обраній професії та надають можливість розробити модель розвитку 
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складових аналітичної компетентності в майбутніх бакалаврів з економіки на 

засадах праксеологічного підходу.  

У процесі обрання критеріїв розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО взято до уваги 

такі положення: можливість якісного опису, інформативність, об’єктивність, 

нейтральність.    

За результатами аналізу підходів до побудови критеріальної основи 

дослідження нами було визначено систему критеріїв і показників, за якими 

можливо дослідити рівень розвитку  аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. Тому 

зупинимося на методиках, які обумовили одержані надалі результати 

педагогічного експерименту (табл. 2.3).  

Опишемо ці методики більш детально.  

Показник «Критичність мислення» 

Методика визначення рівня розвитку аналітичної  компетентності за 

показником «Критичність мислення» полягала у проведенні  психометричних 

процедур «Тест критичного мислення автора Л. Старкі», який був 

адаптований для використання в нашому суспільстві Лабораторією 

психодіагностики Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (додаток Д). 

Для критичного мислення характерна побудова логічних умовиводів, 

створення узгоджених між собою логічних моделей і прийняття 

обґрунтованих рішень, що стосуються того відхилити судження, погодитися 

з ним або тимчасово відкласти його розгляд.  

Р. Енніс визначає його як «розумне рефлексивне мислення, спрямоване 

на прийняття рішення чому довіряти й що робити» [298]. Д. Майерс вважає, 

що «це мислення, яке не сприймає аргументи й висновки сліпо, скоріше 

навпаки, воно досліджує припущення, оцінює наявні дані й висновки, 

розпізнає приховані цінності» [139]. В. Турчин наголошує: «Виникнення 
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критичного мислення – найважливіша віха еволюції, наступна після появи 

людини. 

Таблиця 2.3. 

Методики оцінки  

показників розвитку компонентів аналітичної компетентності 

Критерії 

сформованості 
Показники  

Методики оцінки критеріїв 

сформованості 

Ціннісний 
Критичність 

мислення 

Тест критичного мислення Л.Старкі, 

адаптована О. Л. Луценко [310], 

 та аналіз даних за критерієм 

однорідності χ2 Пірсона 

Знаннєвий 

Глибина 

мислення 

Комплексний опитувальник «Основи 

аналітичної діяльності економіста» [51]  

та аналіз даних за критерієм 

однорідності χ2 Пірсона 
Широта 

мислення 

Операційний 

Логічність 

мислення 

Тест на встановлення закономірностей 

О.В. Губенко [60] та аналіз даних за 

критерієм однорідності χ2 Пірсона 

Кмітливість 

Тест на кмітливість О.В. Яковенко [294] 

та аналіз даних за допомогою критерія 

однорідності χ2 Пірсона 

Гнучкість 

мислення 

Методика «Дослідження гнучкості 

мислення» [177] та аналіз даних за 

критерієм однорідності χ2 Пірсона 

Особистісний 

Самостійність 

мислення 

Методика визначення впливу установки 

на результати розв’язування проблем 

[69] та аналіз даних за критерієм 

однорідності χ2 Пірсона 

Креативність 

мислення 

Опитувальник креативності Д. Джонсона 

[177] та аналіз даних за критерієм 

однорідності χ2 Пірсона 

 

Критичне мислення і цивілізація виникають одночасно і розвиваються 

в тісному взаємозв’язку. Збільшення продуктивності праці, контакти між 



122 
 

різними племінними культурами, розкладання суспільства на класи – все це 

невблаганно розхитує традиційне племінне мислення, змушує людину 

замислитися над змістом своїх уявлень, порівняти їх з уявленнями інших 

культур; таким чином, затверджується і поступово входить в норму 

критичний характер мислення…» [249]. Як бачимо, критичність мислення 

обумовлює професійні ціннісно-мотиваційні процеси у свідомості 

майбутнього фахівця, тому «критичність мислення» обрано як показник 

ціннісного критерію. 

Тест складається з 30 тверджень / питань, кожне з 4-ма варіантами 

вибору правильної відповіді. Для кожного завдання передбачена єдина 

правильна відповідь. Про низький рівень критичного мислення можна 

говорити, коли кількість правильних відповідей знаходиться в діапазоні від 0 

до 5. Тобто, приблизно 16,00%. Від 6 до 25 правильних відповідей свідчать 

про наявність середнього рівня критичного мислення. У людей з таким 

рівнем одна або кілька форм мислення, як от логіка, дедукція або рефлексія 

тощо, потребують розвитку. Насамкінець, діапазон правильних відповідей 

від 26 до 30 свідчить про високий рівень розвитку критичного мислення. 

Для оцінювання результатів тесту користуються такою шкалою 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Шкала оцінки за показником «Критичність» ціннісного критерію 

Рівні Початковий Шаблонний Продуктивний 

Бали менше 5 6-25 більше 26 

 

Таке тестування проводилося двічі – на початку та в кінці 

експерименту, на основі чого робилися висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно розвитку мотиваційної складової 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 

професійної підготовки.  
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Показник «Глибина та широта» 

Методика визначення рівня розвитку аналітичної  компетентності за 

показником «Глибина та широта» полягала в діагностиці аналітичних знань 

майбутніх бакалаврів з економіки, для цього пропонувався комплексний 

опитувальник «Основи аналітичної діяльності економіста» (додаток І).  

Глибина мислення проявляється в умінні включатися в сутність 

складних проблем, розуміти причини явищ, приховані під слоями 

неважливих та неістотних процесів, бачити питання, передбачати можливі 

наслідки подій чи процесів. Широта мислення проявляється в здатності 

бачити одночасно широке коло проблем у різних галузях знань та практики. 

Широта мислення показує ерудованість, інтелектуальність особистості, її 

інтелектуальної різнобічність. Тому ці показники були обрані для визначення 

рівня когнітивної складової аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів 

з економіки [46]. 

Кожне запитання в опитувальнику є стислим описом реальної ситуації, 

зокрема економічної. Використовуючи дані, слід визначити, який із п’яти 

зазначених варіантів відповіді є правильним. За основу підрахунку загальної 

кількості балів взято кількість запитань, на які відповіли правильно. Для 

оцінювання результатів тесту користуються такою шкалою (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Шкала оцінки за показниками «Глибина та широта»  

знаннєвого критерію 

Рівні Початковий Шаблонний Продуктивний 

Бали 1-2 3-7 8-9 

 

Таке тестування проводилося двічі – на початку та в кінці 

експерименту, на основі чого робилися висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно розвитку когнітивної складової 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 

професійної підготовки.  
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Показник «Логічність» 

Методика визначення рівня розвитку аналітичної  компетентності за 

показником «Логічність» полягала в організації тестування на встановлення 

закономірностей О. Губенко (додаток Е). 

Логічне мислення – це здатність мислити точно й послідовно, не 

допускаючи протиріч в своїх міркуваннях, вміння прослідковувати 

закономірності. Здібності й навички міркувати також містять у собі пошук, 

класифікацію і використання знань при пошуку розв’язування проблем. 

Фахівець з уже сформованими навичками правильного міркування повинен 

уміти правильно організовувати дані, вибирати й застосовувати придатні 

методи аналізу, оцінки й синтезу, повинна знаходити зв’язок між фактами й 

узагальненнями, загальноприйнятими цінностями й особистими думками 

[46]. Тому логічність мислення обрано показником операційного критерію. 

Методика «Встановлення закономірностей О.В. Губенко» 

використовується для оцінки таких якостей мислення: здатності до аналізу і 

порівняння, вміння робити логічні висновки, встановлювати асоціативні 

зв’язки, тотожність і відмінність, переключатися з однієї розумової дії на 

іншу. Методика передбачає, що на бланках міститься 25 рядків по 5 слів в 

кожному. Перед кожним рядком розміщений набір значків, який відповідає 

числу літер в словах. Задача досліджуваних полягає в тому, щоб за 

установленою і правильно зрозумілою закономірністю розташування 

умовних знаків відшукати й підкреслити в рядках слова, позначені 

(зашифровані) цим набором умовних знаків. На виконання завдання 

відводиться 8 хвилин. Результати тестування розподіляються за рівнями 

таким чином (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Шкала оцінки за показником «Логічність» операційного критерію 

Рівні Початковий Шаблонний Продуктивний 

Бали 0–14 15-22 23-25 
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Таке тестування проводилося двічі – на початку та в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно розвитку діяльнісної складової 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 

професійної підготовки.  

 

Показник «Кмітливість» 

Методика визначення рівня розвитку аналітичної компетентності за 

показником «Кмітливість» полягала в тестуванні на кмітливість (тест 

О. Яковенко) (додаток Є). 

Кмітливість, як і розум, – це здатність думати і знаходити рішення 

професійних або інтелектуальних задач, але кмітливість відрізняється від 

розуму пошуком швидких, рідкісних, неочевидних або обхідних шляхів. За 

таких умов виконувана діяльність стає раціональною, ефективною. Тому 

кмітливість характеризує рівень розвитку діяльнісної складової аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки [46].  

Запитання тесту спрямовані на виявлення здібності виходити за рамки 

ситуацій. По кожній градації тесту підраховується сума набраних балів. 

Результати тестування розподіляються за рівнями таким чином (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Шкала оцінки за показником «Кмітливість» операційного критерію 

Рівні Початковий Шаблонний Продуктивний 

Бали 1-3 4-9 10-11 

 

Таке тестування проводилося двічі – на початку та в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно розвитку діяльнісної складової 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 

професійної підготовки.  

 

http://psychologis.com.ua/index.htm
http://psychologis.com.ua/chto_takoe_-_dumat_vop_zn__a_vy_etim_zanimaetes_vop_zn_.htm
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Показник «Гнучкість» 

Методика визначення рівня розвитку аналітичної  компетентності за 

показником «Гнучкість» полягала в тестуванні за методикою «Дослідження 

гнучкості мислення» (додаток Ж). 

Гнучкість мислення проявляється в уміннях досить швидко 

переорієнтовувати власну діяльність при зміні зовнішньої ситуації, не 

зациклюватися на засвоєних у попередньому досвіді діяльності способів і 

прийомів розв’язування аналогічних проблем. Гнучкість мислення 

проявляється у здатності долати наявні стереотипи, в можливостях швидко 

переходити від одного способу розв’язування завдань до іншого, змінювати 

стратегію і тактику їх розв’язування, віднаходити нестандартні й нові 

способи діяльності за умов, що змінились [46]. 

Методика дозволяє визначити варіативність підходів, гіпотез, вихідних 

даних, точок зору, операцій, що втягуються в процес розумової діяльності. 

Може застосовуватися як індивідуально, так і в групі. Досліджуваному 

надається бланк із записаними анаграмами (наборами літер). Протягом 3 хв. 

слід складати з наборів букв слова, не пропускаючи й не додаючи жодної 

букви. Слова можуть бути тільки іменниками. Результати тестування 

розподіляються за рівнями таким чином (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Шкала оцінки за показником «Гнучкість» операційного критерію 

Рівні Початковий Шаблонний Продуктивний 

Бали менше 10 11-25 більше 26 

 

Таке тестування проводилося двічі – на початку та в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно розвитку діяльнісної складової 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 

професійної підготовки.  
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Показник «Креативність» 

Методика визначення рівня розвитку аналітичної компетентності за 

показником «Креативність» полягала в тестуванні за діагностичною 

методикою креативності Д. Джонсона (додаток З). 

Креативне мислення є однією зі складових когнітивної сфери 

особистості, яке робить сам процес захопливим і допомагає відшукувати нові 

шляхи розв’язання складних проблем. Креативність означає як потребу в 

дослідницькій діяльності, розуміється як здібність до конструктивного 

нестандартного мислення, інтелектуальної рефлексії, оптимізації мислення. 

Для креативного мислення властивим є особливе світосприймання, здатність 

швидко й динамічно орієнтуватися в складних ситуаціях, вихід за межі 

штатних ситуацій [63]. Тому креативність визначено як показник, що 

характеризує рефлексивну складову аналітичної компетентності. 

Результати тестування розподіляються за рівнями таким чином 

(табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Шкала оцінки за показником «Креативність» особистісного критерію 

Рівні Початковий Шаблонний Продуктивний 

Бали 1-16 17-31 32-40 

 

Таке тестування проводилося двічі – на початку та в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно розвитку рефлексивної складової 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 

професійної підготовки.  

Показник «Самостійність» 

Методика визначення рівня розвитку аналітичної  компетентності за 

показником «Самостійність» полягала в тестуванні за діагностичною 

методикою визначення впливу установки на результати розв’язування 

проблем (додаток Л). 
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Самостійність мислення визначається вміннями особистості ставити 

нові питання й вирішувати їх, не спираючись на допомогу інших фахівців. 

Самостійність мислення засновується на врахуванні досвіду діяльності і 

знань інших. Фахівець, який має таку якість, знаходить нові, власні засоби й 

способи розв’язання пізнавальних та інших професійних завдань, креативно 

підходить до пізнання дійсності та перетворення дійсності [46]. Тому 

самостійність визначено як показник, що характеризує рефлексивну складову 

аналітичної компетентності. 

Методика передбачає два набори задач. Кожен набір повинен 

складатися з двох задач, які вимагатимуть продуктивного мислення і однієї, 

яка вимагає репродуктивного мислення. Досліджувані працюють з обома 

наборами задач, бали нараховуються тим вищі, чим менше повторень у 

відповідях до обох наборах задач зустрічається. Результати тестування 

розподіляються за рівнями таким чином (табл. 2.10) 

Таблиця 2.10 

Шкала оцінки рівня розвитку аналітичної  компетентності  

за показником «Самостійність мислення» особистісного критерію 

Рівні Початковий Шаблонний Продуктивний 

Бали 1 2 3 

 

Таке тестування проводилося двічі – на початку та в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно розвитку рефлексивної складової 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у процесі 

професійної підготовки.  

 

Висновки до розділу 2  

У розділі описано функціональну модель розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 
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праксеологічного підходу, а також розроблено критеріальну основу для 

визначення її ефективності. 

Визначено принципи розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки, що пов’язані з праксеологічною парадигмою освіти. 

Принцип системності дає змогу тлумачити розвиток аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки з позицій логіки синтезу, 

взаємопереходів і взаємозалучення усіх її компонентів. Принцип 

студентоцентризму зумовлює орієнтацію освітнього процесу на формування 

професійно важливих особистісних якостей у процесі професійної підготовки 

через врахування індивідуальних потреб майбутніх бакалаврів з економіки. 

Застосування принципу використання компетентнісних задач забезпечує 

розвиток аналітичних знань, умінь та навичок, необхідних для успішного 

виконання професійної аналітичної діяльності фахівця з економіки. 

Забезпечення високого рівня розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на основі принципу динамічності передбачає, що 

професійні рішення та дії визначаються не лише знаннями педагогічних 

закономірностей, сформованими вміннями й навичками, змістом і 

результатами аналітико-синтетичної діяльності, а й через розуміння власних 

психічних процесів, аналіз особливостей власного стилю роботи, власного Я. 

Змістом принципу моделювання професійної діяльності є обумовленість 

процесу розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки особливостями освітньої діяльності, детермінованістю 

мотиваційних чинників, наявністю мети, процедур та дій.  

Обґрунтовано, що педагогічними умовами розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу є: стимулювання мотивації щодо аналітичної 

діяльності як способу професійного становлення; синтезоване застосування 

традиційних та інноваційних методів та форм організації професійної 

підготовки бакалаврів з економіки, що забезпечують реалізацію аналітичної 

діяльності; використання навчально-методичного забезпечення, адекватного 
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до змісту аналітичної діяльності; опанування майбутніми бакалаврами з 

економіки аналітичним інструментарієм. 

Розроблена функціональна модель передбачає на засадах 

праксеологічного підходу використання методів інтерактивного навчання, 

методу проєктів, методу кейсів, методу синектики, активних методів, 

інформаційних засобів, індивідуальних і групових форм навчання, а також 

удосконалення навчально-методичного забезпечення фахових курсів 

(«Аналіз фінансової діяльності фірми», «Стратегія розвитку 

підприємництва», «Економіка», «Економічна теорія», «Регіональний 

менеджмент») та впровадження спецкурсу «Компетентнісні задачі 

економіки». 

Оскільки нами визначено чотири складові аналітичної компетентності, 

то розроблено відповідно чотири критерії для оцінювання рівнів розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки, який містить: 

комплекс діагностичних методик, критерії та показники (ціннісний 

(критичність), знаннєвий (глибина та широта), операційний (логічність, 

кмітливість, гнучкість), особистісний (самостійність, креативність)). 

Було розроблено діагностичний інструментарій та схарактеризовано 

рівні розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

(початковий, шаблонний, продуктивний), розкрито їх зміст відповідно до 

ціннісного, знаннєвого, операційного, результативного критеріїв. 

Основні результати розділу подані у роботах [279], [281], [283], [286], 

[288], [290], [291]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА  

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЕКОНОМІКИ  

НА ЗАСАДАХ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

 

3.1. Організація, етапи експериментального дослідження та 

методика проведення констатувального експерименту 

Будь-яке педагогічне нововведення, впроваджене на практиці, має 

досліджуватись в ході експериментальної перевірки та апробації. Це створює 

необхідну основу для доведення його вірогідності у межах дисертаційного 

дослідження.  

Експериментальна робота була спланована і проведена з урахуванням 

ключових положень запропонованої нами моделі розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки. У зв’язку з цим 

педагогічний експеримент був спрямований на експертну оцінку основних 

теоретичних положень дисертаційного дослідження та перевірку 

ефективності моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки.   

Поняття «педагогічний експеримент» розглядаємо як спеціальне 

внесення до педагогічного процесу принципово важливих змін згідно із 

завданнями дослідження; таку організацію процесу наукового пошуку, яка б 

відбивала зв’язки між досліджуваними явищами без порушень цілісності 

[148].   

Проведення експериментального дослідження вимагало складання та 

дотримання детального плану проведення експерименту, точної фіксації 

результатів, їх аналізу та формулювання кінцевих висновків 

експериментальної роботи.   
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Методи визначення рівня розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки для контрольної та експериментальної груп 

були однаковими, оскільки неможливо зіставляти рівень розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

експериментальної та контрольної груп, пропонуючи їм завдання різної 

складності.   

Теоретичний аспект дослідження дозволив:  

– виявити ступінь розробленості проблеми розвитку аналітичної 

компетентності у працях вітчизняних та закордонних науковців та педагогів-

практиків;  

– розкрити значення розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО;  

– теоретично обґрунтувати модель розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу;  

– визначити критерії, показники та рівні розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки;  

– розкрити особливості розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО на засадах 

праксеологічного підходу;  

– узагальнити результати педагогічного експерименту. 

В експериментальному дослідженні визначається рівень розвитку 

аналітичної компетентності одних і тих же студентів через певний проміжок 

часу, що дало можливість порівняти динаміку відповідних показників та 

здійснити порівняння одержаних результатів констатувального та 

формувального етапів педагогічного експерименту.  

Упровадження моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу ми пов’язуємо 

не лише з організаційною, але й зі змістовою функцією діяльності, оскільки 

через навчально-пізнавальну діяльність можна здійснити певний вплив та 

змінити досліджуваної якості майбутніх фахівців.  
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У процесі педагогічного експерименту було використано сукупність 

методів та процедур збору даних, їх обробки, інтерпретації, аналізу, 

реалізації формувального педагогічного впливу, встановлення надійності та 

валідності висновків, а також застосування результатів у педагогічній 

практиці. Процедура педагогічного дослідження полягала у виявленні та 

фіксації послідовності кроків у процесі використання діагностичного 

інструментарію (спостереження, анкети, бесіди, інтерв’ю, тести) в кожній із 

досліджуваних груп студентів. Використання комплексного педагогічного 

експерименту дало можливість реалізувати модель розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу. 

Визначення відповідності аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки вимогам сучасного суспільства та ринку праці 

сприяли окресленню завдань та напрямів експериментальної роботи. Отже, 

головне завдання експериментального етапу дослідження полягало у 

визначенні складових аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки та факторів, що впливають на її розвиток при вивченні 

економічних дисциплін. Оцінюванню педагогічних явищ та процесів 

передувало їх ґрунтовне вивчення.  

З метою забезпечення об’єктивного оцінювання досліджуваного явища 

було розроблено методику дослідження, що складалася з комплексу 

взаємопов’язаних методів:  

– теоретичного аналізу (сутнісно-логічного, порівняльного), синтезу, 

абстрагування й узагальнення, які сприяли комплексному вивченню та 

аналізу поглядів різних науковців, що знайшли відбиток при розгляді 

теоретичних аспектів проблеми дослідження та осмисленні практичного 

досвіду розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу;   

– системно-структурного, який дозволив розглянути досліджувані 

явища у взаємозв’язку та цілісній єдності різних складових;   
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– педагогічного проєктування, застосовуваного при розробленні 

педагогічної моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки;   

– емпіричних (педагогічного моніторингу, спостереження, анкетування, 

тестування), які використовувалися для діагностики й аналізу стану 

досліджуваного явища.  

Розроблена методика дослідження зумовила необхідність проведення 

педагогічного експерименту в природних умовах та визначення критеріїв, 

згідно з якими передбачалося оцінювання рівня розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки. 

Педагогічний експеримент здійснювався упродовж 2015-2019 років і 

охоплював три етапи: підготовчий, констатувальний  та формувальний.   

На першому етапі (2015-2016 рр.) здійснено теоретичний аналіз 

досліджуваної проблеми, визначено теоретичні засади дослідження, об’єкт, 

предмет, мету і завдання дослідження,  розроблено програму дослідження.  

На другому етапі (2016-2017 рр.) теоретично обґрунтовано і 

розроблено модель розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу, проведено 

констатувальний експеримент, у ході якого на основі визначених критеріїв та 

їх показників з’ясовано рівні розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки.  

На третьому етапі (2017-2019 рр.) проведено формувальний 

педагогічний експеримент, мета якого полягала в перевірці ефективності 

моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу, оброблялися та 

порівнювалися експериментальні дані з метою з’ясування динаміки рівнів 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки.   

Основними завданнями констатувального етапу педагогічного 

експерименту нами визначено такі.  
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1. Сформувати вибірку серед майбутніх бакалаврів з економіки, які 

будуть брати участь в експерименті.  

2. Визначити критерії розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки.  

3. Визначити контрольну й експериментальну групи на відповідних 

базах дослідження.  

4. Підготувати емпіричний матеріал для проведення формувального 

етапу експерименту.  

5. Визначити рівні розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки за визначеними критеріями та показниками на 

початку педагогічного експерименту. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було 

здійснено:  

– аналіз проблеми розвитку аналітичної компетентності в науково-

педагогічній літературі;  

– визначено критерії розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки (ціннісний, знаннєвий, операційний, 

результативний), показники та рівні в межах трирівневої шкали 

(початковий, шаблонний, продуктивний).  

Розглянемо кількісні та якісні результати педагогічного моніторингу, 

який було проведено в межах констатувального експерименту. 

 

1 етап – аналіз проблеми розвитку аналітичної компетентності 

З метою забезпечення якісного проведення експериментальної роботи 

на всіх етапах дослідження ми завчасно ознайомлювали учасників 

експерименту з його програмою і проводили відповідний інструктаж. На 

початку експериментальної роботи було проведено опитування студентів, які 

навчаються на економічних спеціальностях. Нас цікавило усвідомлення 

студентами сутності аналітичної компетентності фахівця та їх ставлення до 
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необхідності її формування (Додаток В). Усього опитуванням було охоплено 

310 осіб (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Ставлення майбутніх бакалаврів з економіки  

до рівня їхньої аналітичної компетентності 

Запитання Відповіді 

Чи вважаєте Ви себе достатньо аналітично компетентним? 23,7% 

Чи є для Вас необхідністю поглиблення своїх навичок аналітичної 

діяльності (аналіз, синтез, порівняння тощо) для здійснення 

майбутньої  професійної діяльності? 

68,4% 

Чи повинен володіти аналітичною компетентністю майбутній 

бакалавр з економіки? 
72,3% 

 

Як бачимо, студенти економічних спеціальностей усвідомлюють 

важливість формування та розвитку в них аналітичної компетентності, що 

свідчить про необхідність розроблення і впровадження моделі розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу.  

Репрезентативність вибірки забезпечується в тому випадку, якщо її 

обсяг становить не менше 10% від генеральної сукупності [219].  Оскільки 

ми не проводили спеціального відбору студентів, тому дотримувалися 

обов’язкової вимоги, що кожна одиниця генеральної сукупності повинна 

мати рівну ймовірність бути обраною у  складі вибірки.   

Важливим моментом було забезпечити репрезентативність вибірки, 

тому, крім добровільної участі студентів, що навчалися за економічними 

спеціальностями у експерименті, ми враховували ще профіль навчального 

закладу та особливості реалізації освітнього процесу.  Для здійснення 

дослідно-експериментальної роботи ми розрахували вибіркову сукупність 

об’єктів дослідження за формулою: 
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n = N / (0,0025 N + 1),                                     

де n – вибіркова сукупність; N – генеральна сукупність, N = 1700 [86].  

Як показали розрахунки, для одержання репрезентативної вибірки, що 

забезпечує вірогідність результатів дослідження, до експерименту необхідно 

було залучити 324 особи. 

До експерименту були залучені студенти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки й торгівлі», Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, Криворізького державного педагогічного університету. 

Формування контингенту студентів для експериментальної роботи 

було здійснено методом випадкового відбору зі складу обраної генеральної 

сукупності. За основні параметри генеральної сукупності нами було обрано 

спеціалізацію та успішність. У результаті педагогічного експерименту 

необхідно було довести, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки зріс. Але цього недостатньо, щоб говорити 

про те, що зміни в досліджуваному об’єкті відбулися в результаті 

відповідного впливу. Для того, щоб твердження було обґрунтованим, ми 

взяли об’єкт, аналогічний досліджуваному, і спостерігали, які зміни будуть 

відбуватися в ньому без здійснення зовнішніх впливів. Тому майбутніх 

бакалаврів з економіки, які були залучені до експерименту, ми довільно 

поділили на дві групи: одну групу студентів визначили як експериментальну 

ЕГ – 161 особа (вони навчалися за розробленою моделлю), а другу – як 

контрольну КГ – 163 особи (вони навчалися за традиційною методикою). 

З метою виявлення думки викладачів щодо сутності аналітичної 

компетентності та необхідності її розвитку у майбутніх бакалаврів з 

економіки нами було проведено анкетування (Додаток Г). До анкетування 

було залучено 32 викладачі математичних та економічних дисциплін. 

Узагальнені результати анкетування відображено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Узагальнені результати анкетування викладачів щодо  розвитку у 

майбутніх бакалаврів з економіки аналітичної компетентності 

Запитання анкети Відповіді (так) 

Чи повинен володіти аналітичною компетентністю  

майбутній бакалавр з економіки? 
86,3% 

Чи приділяєте Ви увагу розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

спеціально під час аудиторних занять?  

28,75% 

Чи вважаєте Ви за необхідне модернізувати професійну 

підготовку так, щоб розвивати аналітичну компетентність? 
61,4% 

Як Ви вважаєте, чи сприяє розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

формування прийомів розумової діяльності? 

78,5% 

Як Ви вважаєте, чи є здатність до раціональної діяльності 

основою для побудови моделі розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки? 

88,3% 

 

Узагальнення результатів анкетування засвідчило, що 86,3% опитаних 

викладачів вважають за необхідне володіння аналітичною компетентністю 

майбутніми бакалаврами з економіки; 4,2% респондентів відповіли 

негативно; 9,5% – викладачам було важко відповісти на поставлене 

запитання.   

На запитання «Чи приділяєте Ви увагу розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки спеціально під час 

аудиторних занять?» ствердно відповіли лише 28,75% викладачів, тоді як 

46,2% відповіли, що не приділяють увагу цьому аспекту, 25% викладачів 

дали відповідь, що їм складно відповісти.    

На третє запитання стосовно необхідності модернізувати професійну 

підготовку майбутніх бакалаврів з економіки так, щоб розвивати в них 
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аналітичну компетентність, майже половина викладачів відповіли ствердно, 

тоді як частина опитаних заперечили, а решта викладачів (10,3%) не змогли 

однозначно відповісти на запитання.   

Узагальнення результатів анкетування за четвертим і п’ятим 

запитанням засвідчило, що викладачі погоджуються, що саме праксеологічна 

спрямованість освітнього процесу збагачує його новими методами й 

технологіями, які орієнтують студентів на якісне та продуктивне виконання 

майбутньої аналітичної діяльності внаслідок опановування прийомами її 

раціоналізації: оптимальної організації часу; раціональної роботи з 

навчальним матеріалом; використання ефективних прийомів 

запам’ятовування матеріалу тощо. Такий стан справ підтвердив наші 

теоретичні висновки щодо необхідності розроблення і впровадження моделі 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

засадах праксеологічного підходу.  

Для вирівнювання груп КГ та ЕГ за успішністю було сформульовано 

дві гіпотези Ho і H1. Гіпотеза Ho передбачала, що відмінність рівнів 

підготовленості студентів контрольної й експериментальної груп несуттєва. 

Відповідно до гіпотези H1 різниця рівнів підготовленості студентів 

контрольної та експериментальної груп суттєва.   

Характеристикою груп було прийнято кількість студентів за рівнями 

навчальних досягнень: «високий» – від 90 до 100 балів, «середній» від 60 до 

89 балів та «низький» – від 1 до 59 балів (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3.  

Середні бали успішності майбутніх бакалаврів з економіки  

Група 

Рівень 

Експериментальна група  

ЕГ (п = 161) 

Контрольна група 

КГ (п = 163) 

Низький (початковий) 50 45 

Середній (шаблонний)  79 82 

Високий (продуктивний) 32 26 

Середній бал 67,8 64,5 
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Статистичний непараметричний критерій χ2 обчислений за формулою 

[23]: 

 

де N – загальна кількість студентів експериментальної групи (161 особа);   

M – загальна кількість студентів контрольної групи (163 особи);   

ni – кількість студентів експериментальної групи (ЕГ), які мають середні бали 

за критеріями високого (n1), середнього (n2), низького рівнів (n3);   

 mi – кількість студентів контрольної групи (КГ), які мають середні бали за 

критеріями високого (m1), середнього (m2), низького (m3) рівнів;   

L – шкала оцінювання, L = 3. 

Тоді χ 2емп. = 2,41. 

Порівнявши одержане значення для двох ступенів свободи (L – 1 = 2)  

із таблицею «Критичні значення критерію Пірсона χ2
емп.» для рівня 

значущості 0,05, отримуємо : χ2
0,05 = 5,99; χ 2

емп  = 2,41; χ 2
емп  < χ2

0,05. Згідно з 

правилами прийняття рішень немає підстав спростовувати нульову гіпотезу. 

Натомість гіпотеза H1 підлягає спростуванню. Це дає підстави стверджувати, 

що контингент студентів контрольної й експериментальної груп є 

рівноцінним, а також унеможливлює вплив чинника успішності на надійність 

і вірогідність результатів формувального експерименту.  

 

2 етап – визначення вихідного рівня розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки 

Наступним кроком констатувального етапу дослідження було 

визначення рівня розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів 

з економіки в освітньому процесі ЗВО за визначеними критеріями й 

показниками оцінювання рівнів їх розвитку.   



141 
 

Оцінимо рівень розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО за показником ціннісного 

критерію «Критичність мислення» (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Рівні розвитку аналітичної компетентності  

за показником «Критичність» на констатувальному етапі експерименту 

Рівні ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) 

Початковий 48,62% 46,45% 

Шаблонний 29,28% 30,05% 

Продуктивний 22,10% 23,50% 

 

Цей показник визначався за допомогою тесту критичного мислення 

американського автора Л.Старкі , адаптованого О. Л. Луценко [310]. 

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки як ЕГ, так і КГ за показником ціннісного 

критерію «Критичність мислення» майже у половини студентів (48% та 46% 

відповідно) є початковим. Близько 30% студентів обох груп мають 

шаблонний рівень розвитку аналітичної компетентності за цим показником. 

Це свідчить, що майбутні бакалаври з економіки як ЕГ, так і КГ мають не 

досить розвинене відповідальне, кваліфікованого рівня мислення, не вміють 

виконувати правильні судження, оскільки ґрунтуються на критеріях, не 

виправляють себе, не самовдосконалюється. Такий тип мислення необхідний 

для розв’язування практичних неординарних завдань. Коли перед 

майбутніми економістами постають реальні професійні проблеми, що не 

можна розв’язати з використанням наявних фахових знань, навичок та умінь, 

то майбутні економісти мають залучати стратегії, принципи та процедури 

саме критичного мислення. Це відбувається під час формулювання 

висновків, ймовірнісної оцінки та прийняття рішень, під час розв’язування 

проблемних завдань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
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Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ показують, 

що χ2
емп  = 0,02 < 5,99 =  χ2

0,05. Отже, контингент студентів контрольної й 

експериментальної груп є рівноцінним за рівнем розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки за показником ціннісного 

критерію «Критичність мислення» , який є незадовільним.   

Оцінимо рівень розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО за показниками знаннєвого 

критерію «Глибина і широта мислення» (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Рівень розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів  

з економіки за показником «Глибина і широта»  

на констатувальному етапі експерименту 

Рівні ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) 

Початковий 29,83% 31,15% 

Шаблонний 48,62% 46,99% 

Продуктивний 21,55% 21,86% 

 

Цей показник визначався за допомогою комплексного опитувальника 

«Основи аналітичної діяльності економіста» [51]. 

 Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки як ЕГ, так і КГ за показниками знаннєвого 

критерію «Глибина і широта мислення» майже у половини студентів (49% та 

47% відповідно) є шаблонним. Це констатує необхідність поступового 

розширення змісту аналітичної діяльності майбутніх економістів, потребу 

послідовного введення форм і способів розумової діяльності або зміну їх у 

міру формування аналітичної компетентності бакалаврів з економіки. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ показують, 

що на констатувальному етапі експерименту χ2
емп  = 0,03 < 5,99 =  χ2

0,05, тому 

контингент студентів контрольної й експериментальної груп є рівноцінним за 

рівнем розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 
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економіки за показником показниками знаннєвого критерію «Глибина і 

широта мислення», який є шаблонним.   

Оцінимо рівень розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО за показником 

операційного критерію «Логічність мислення» (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Рівень розвитку аналітичної компетентності  

майбутніх бакалаврів з економіки за показником «Логічність»  

на констатувальному етапі експерименту 

Рівні ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) 

Початковий 32,60% 31,69% 

Шаблонний 46,40% 48,63% 

Продуктивний 21,00% 19,68% 

 

Цей показник визначався за допомогою тесту на встановлення 

закономірностей О.В. Губенко [60]. 

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки як ЕГ, так і КГ за показником операційного 

критерію «Логічність мислення» майже у половини студентів (49% та 49% 

відповідно) є шаблонним. Значна частина студентів (33% та 32% відповідно) 

продемонструвала початковий рівень розвитку аналітичної компетентності за 

цим показником. Це констатує необхідність корекції у майбутніх бакалаврів з 

економіки уміння дотримувати строгий логічний порядок у розгляді того чи 

іншого питання у процесі виконання аналітичної діяльності. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ показують, 

що χ2
емп  = 0,02 < 5,99 =  χ2

0,05. Тому контингент студентів контрольної й 

експериментальної груп є рівноцінним за рівнем розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки за показником 

операційного критерію «Логічність мислення», який є шаблонним   
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Оцінимо рівень розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО за показником 

операційного критерію «Кмітливість» (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7  

Рівень розвитку аналітичної компетентності  

майбутніх бакалаврів з економіки за показником «Кмітливість»  

на констатувальному етапі експерименту 

Рівні ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) 

Початковий 30,39% 31,15% 

Шаблонний 48,07% 47,54% 

Продуктивний 21,54% 21,31% 

 

Цей показник визначався за допомогою тесту на кмітливість 

О. Яковенко [294]. 

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки як ЕГ, так і КГ за показником операційного 

критерію «Кмітливість» майже у половини студентів (48% в обох групах) є 

шаблонним. Значна частина студентів (30% та 31% відповідно) 

продемонструвала початковий рівень розвитку аналітичної компетентності за 

цим показником. Це констатує необхідність розвивати у бакалаврів з 

економіки здатність тримати рівновагу між роздумами та діями; між 

досвідом, отриманим ззовні та власним досвідом; між вірою в себе та 

усвідомленням, що можна помилятись; між готовим знанням (шаблоном) та 

новим знанням (мисленням); між інтуїтивною підказкою від підсвідомості 

(узагальненням всього досвіду людини) та точним логічним аналізом 

обмежених даних. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ показують, 

що χ2
емп  = 0,01 < 5,99 =  χ2

0,05. Тому контингент студентів контрольної й 

експериментальної груп є рівноцінним за рівнем розвитку аналітичної 
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компетентності майбутніх бакалаврів з економіки за показником 

операційного критерію «Кмітливість», який є шаблонним.   

Оцінимо рівень розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО за показником 

операційного критерію «Гнучкість» (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Рівень розвитку аналітичної компетентності  

майбутніх бакалаврів з економіки за показником «Гнучкість»  

на констатувальному етапі експерименту 

Рівні ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) 

Початковий 39,49% 40,25% 

Шаблонний 44,15% 43,44% 

Продуктивний 16,36% 16,31% 

 

Цей показник визначався за допомогою методики «Дослідження 

гнучкості мислення» [177]. 

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки як ЕГ, так і КГ за показником операційного 

критерію «Гнучкість» у переважної більшості студентів (майже 44% в обох 

групах) є шаблонним. Значна частина студентів (майже 40% в обох групах) 

продемонструвала початковий рівень розвитку аналітичної компетентності за 

цим показником. Це констатує, що здатність мислити гнучко, яка потрібна в 

ситуаціях, коли звичні, стереотипні рішення не працюють, у майбутніх 

бакалаврів з економіки майже не розвинена. Для тренування гнучкого 

мислення слід в освітньому процесі приділяти увагу прогнозуванню, 

передбаченню, висуненню гіпотез щодо результатів виконання аналітичної 

діяльності. Важливим є й розвиток навичок професійного спілкуватися, аби 

усвідомлювати необхідність творчого підходу до вирішення різних 

професійних ситуацій. 
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Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ показують, 

що χ2
емп  = 0,02 < 5,99 =  χ2

0,05. Тому контингент студентів контрольної й 

експериментальної груп є рівноцінним за рівнем розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки за показником 

операційного критерію «Гнучкість», який є незадовільним.   

Оцінимо рівень розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки в освітньому процесі ЗВО за показником 

особистісного критерію «Самостійність» (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Рівень розвитку аналітичної компетентності  

майбутніх бакалаврів з економіки за показником «Самостійність»  

на констатувальному етапі експерименту 

Рівні ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) 

Початковий 43,24% 53,07% 

Шаблонний 44,59% 34,62% 

Продуктивний 12,17% 12,31% 

 

Цей показник визначався за допомогою методики визначення впливу 

установки на результати розв’язування проблем [69]. 

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки як ЕГ, так і КГ за показником 

особистісного критерію «Самостійність» у переважної більшості студентів 

(43% та 53% відповідно) є початковим. Значна частина студентів (45% та 

35% відповідно) продемонструвала шаблонний рівень розвитку аналітичної 

компетентності за цим показником. Це констатує необхідність формувати у 

майбутніх бакалаврів з економіки вміння ставити нові завдання й 

розв’язувати їх, не користуючись допомогою інших. Самостійність у цьому 

випадку є тією рисою майбутнього економіста, що проявляється в умінні 

здобувати нові знання, опановувати нові методи аналітичної діяльності, а 

також використовувати їх для розв’язування на підставі вольових зусиль 
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будь-яких професійних проблем. Самостійність породжує, з одного боку, 

рефлексивність, з іншого, цілеспрямованість у виконанні діяльності. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ показують, 

що χ2
емп  = 0,03 > 5,99 =  χ2

0,05. Тому контингент студентів контрольної й 

експериментальної груп є рівноцінним за рівнем розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки за показником 

особистісного критерію «Самостійність», який є незадовільним.   

Розглянемо динаміку результатів експерименту за показником 

особистісного критерію «Креативність мислення» (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10  

Рівень розвитку аналітичної компетентності  

за показником «Креативність» на констатувальному етапі експерименту 

Рівні ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) 

Початковий 49,07% 49,69% 

Шаблонний 31,68% 30,06% 

Продуктивний 19,25% 20,25% 

 

Цей показник визначався за допомогою опитувальника креативності 

Д. Джонсона [177]. 

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки як ЕГ, так і КГ за показником 

особистісного критерію «Креативність мислення» у переважної більшості 

студентів (майже 50% в обох групах) є початковим. Значна частина студентів 

(майже 30% в обох групах) продемонструвала шаблонний рівень розвитку 

аналітичної компетентності за цим показником. Креативне мислення та 

креативність стимулює особистість мислити поза усталеними зразками та 

дивитись на обставини, факти чи явища під іншим кутом. Основними 

вміннями, що відносяться до креативного мислення є: відкритість до нового, 

генерування ідей, цікавість та уява, дивергентне мислення і розсудливість 

(пошук різних способів вирішення однієї й тієї самої проблеми). Це 

https://www.victoria.ac.nz/learning-teaching/support/course-design/objectives/critical-creative
https://www.victoria.ac.nz/learning-teaching/support/course-design/objectives/critical-creative
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констатує необхідність формувати у майбутніх бакалаврів з економіки 

здатності до загостреного сприйняття недоліків, прогалин в аналітичних 

знаннях, відсутніх елементів, дисгармонії, до усвідомлення проблем, пошуку 

рішень, здогади, до формування гіпотез, перевірки й повторної перевірки цих 

гіпотез, їх модифікації тощо. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ показують, 

що χ2
емп  = 0,01 < 5,99 =  χ2

0,05. Тому контингент студентів контрольної й 

експериментальної груп є рівноцінним за рівнем розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки за показником 

особистісного критерію «Креативність мислення», який є незадовільним.   

Таким чином, в процесі констатувального етапу педагогічного 

експерименту виявлено, що: більшість майбутніх бакалаврів з економіки 

недостатньо чітко уявляють специфіку аналітичної діяльності; не 

усвідомлюють сутність і структуру аналітичної компетентності й, відповідно, 

не акцентують на ній увагу в процесі фахової підготовки; рівень 

сформованості їх аналітичної компетентності є переважно початковим для 

ефективної аналітичної діяльності. 

Результати констатувального етапу підтвердили гіпотезу, що 

традиційна система професійної підготовки майбутніх бакалаврів з 

економіки не повністю забезпечує розвиток їхньої аналітичної 

компетентності, що визначило необхідність створення функціональної 

моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу і цілеспрямованої її 

практичної реалізації.  
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3.2. Практична реалізація функціональної моделі розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу 

На формувальному етапі педагогічного експерименту навчання 

студентів КГ здійснювалося за традиційною методикою, а освітній процес 

студентів ЕГ було побудовано на основі функціональної моделі розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу, яку описано у розділі 2. 

Опишемо особливості практичної реалізації розробленої 

функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Організація освітнього процесу у ЗВО здійснювалася на основі 

навчального плану професійної підготовки. Зміст навчального плану 

підготовки бакалавра спеціальності 051 «Економіка» передбачав засвоєння 

майбутніми бакалаврами з економіки предметів, що входять до циклу 

природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін, а також дисциплін, 

які складають цикли професійної та практичної підготовки. При цьому, цикл 

дисциплін професійної і практичної підготовки складав найбільший відсоток 

від загальної кількості кредитів – близько 45%. Цикл дисциплін гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки та цикл дисциплін природничо-наукової 

підготовки складав 15% відповідно, а цикл дисциплін загальнопрофесійної 

підготовки – 25%. 

На І курсі передбачено значну кількість дисциплін природничо-

наукової підготовки та дисциплін загальнопрофесійної підготовки. При 

цьому розвиток у майбутніх бакалаврів з економіки базових аналітичних 

знань, вмінь та навичок, тобто когнітивного та діяльнісного компонентів 

аналітичної компетентності, мали забезпечити дисципліни «Основи 

економічної науки», «Економетрія», «Економіка підприємства» та 

«Математика для економістів». 
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Разом з тим, у процесі вивчення цих дисциплін була можливість для 

розвитку мотиваційного компонента в аспекті формування вольових якостей 

особистості майбутнього фахівця. Паралельне викладання таких 

фундаментальних дисциплін, як «Історія економіки та економічної думки», 

«Сучасна економічна політика України», «Економіка світу» мали сприяти 

розвитку аналітичних знань, тобто забезпечити формування гносеологічної 

складової аналітичної компетентності. Важливим результатом професійної 

підготовки на І курсі навчання було формування у майбутніх фахівців 

навчальної й професійної мотивації. 

Не менш значущим на першому курсі було вивчення «Вступу до фаху: 

основ професійної діяльності економіста» та «Основи бізнесу», основними 

завданнями яких були: формування у студентів уявлення про сучасний 

характер функціонування економічної сфери держави, специфіку майбутньої 

професійної діяльності фахівця за спеціальністю «Економіка».  

На другому році навчання збільшилася частка дисциплін 

загальнопрофесійного та професійно-практичного циклу. До них віднесено 

такі дисципліни, як «Мікроекономіка», «Економіко-математичні методи та 

моделі», «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Статистика», «Моделі та 

структури даних», «Фінансова математика», «Макроекономіка», 

«Регіональна економіка», «Підприємництво», «Методи й засоби 

інтелектуального аналізу даних» та ін. Їх опанування обумовило розвиток 

когнітивного та діяльнісного компонентів аналітичної компетентності в 

аспекті опановування майбутніми бакалаврами з економіки вміннями та 

навичками застосування набутих аналітичних знань. 

На ІІІ курсі розвиток аналітичної компетентності залежав від 

результатів вивчення таких дисциплін: «Правове регулювання господарської 

діяльності», «Маркетинг», «Державне регулювання економіки», «Економічна 

кібернетика», «Економетрика», «Ризикологія», «Економіка праці й 

соціально-трудові відносини», «Гроші та кредит», «Імітаційне моделювання 

економічних систем», «Моніторинг ІТ-технологій», «Інтернет-технології в 
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бізнесі» та ін. Вивчення цих дисциплін спрямовано на розвиток у майбутніх 

фахівців здатності до системного мислення на основі набуття глибоких знань 

у різних функціональних сферах діяльності суб’єктів господарювання. 

Наприклад, навчальна дисципліна «Моделювання економіки» є 

нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної 

підготовки. Мета вивчення дисципліни – формування системного 

аналітичного мислення та навичок побудови й ефективного використання 

економіко-математичних моделей, що описують механізм функціонування 

економічної системи. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати:  

 концептуальні засади математичного моделювання економіки;  

 можливості моделювання і прогнозування розвитку економічних 

об’єктів і процесів на макро- та мікроекономічному рівнях;  

вміти:  

 застосовувати методичні підходи та інструментарій для створення 

економіко-математичних моделей;  

 аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері 

економіки та підприємництва.  

На ІV році навчання частка дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки складала більш ніж половини від загального часу. До дисциплін, 

що забезпечували розвиток аналітичної компетентності, ми відносили 

математичні дисципліни, курси «Дослідження операцій», «Моделі 

економічної динаміки», «Системи прийняття рішень», «Прикладні моделі 

економічних процесів» та проходження практики за профілем майбутньої 

роботи. 

Наприклад, дисципліною, з позицій якої відбувається розвиток 

діяльнісного компонента аналітичної компетентності майбутнього бакалавра 

з економіки, є «Економіка підприємства». Метою вивчення дисципліни 

«Економіка підприємства» є формування у студентів системи теоретичних 
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знань, вмінь та навичок практичної роботи щодо методів організації 

ефективного господарювання на рівні підприємства; набуття теоретичних і 

практичних знань щодо вирішення конкретних економічних завдань, які 

дозволили б їм найкращим чином досягти економічних цілей підприємства – 

одержання високих прибутків, вибір найбільш оптимальних рішень на 

перспективу. Предметом дисципліни є форми виявлення економічних законів 

і закономірностей розвитку суспільного виробництва у господарській 

діяльності підприємства.  

Програма дисципліни передбачала першочергове вивчення 

теоретичних основ економіки підприємства й подальшого їх використання 

для забезпечення високої ефективності виробничо-господарської діяльності 

підприємства. У зв’язку з цим студенти вивчали концепцію функціонування 

підприємства, його ресурсне забезпечення, витрати підприємства та фактори 

їх зниження, фінансові результати та ефективність діяльності підприємства. 

Слід наголосити, що у процесі вивчення дисципліни лекційна форма 

навчання поєднувалася з різними видами практичних та семінарських занять, 

на яких закріплювалися і поглиблювалися одержані на лекціях знання, що 

сприяли виробленню вмінь та навичок практичної діяльності. Необхідним 

елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни були 

самостійна робота студентів з економічною літературою, нормативними 

актами з питань державного регулювання економіки.  

У розробленні функціональної моделі формування аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки необхідно було 

враховувати визначені та обґрунтовані у п. 2.1 педагогічні умови її 

формування. Реалізація педагогічних умов забезпечувала поетапне бачення 

розвитку усіх компонентів аналітичної компетентності.  

Відповідно важливим є впровадження навчально-методичного 

забезпечення для супроводу аналітичної діяльності у процесі розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки, що 
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реалізувалося через професійну спрямованість навчання економічних 

дисциплін на основі міжпредметних зв’язків.  

Для розвитку аналітичної компетентності майбутнього бакалавра з 

економіки рекомендовано було проводити інтегровані заняття із 

використанням інтерактивних методів навчання, що посилювали розуміння 

студентами міжпредметних зв’язків та практичність застосування 

економічних знань у процесі здійснення майбутньої професійної діяльності, 

сприяли закріпленню та узагальненню знань, формували образне комплексне 

сприйняття навчального матеріалу та творчий підхід, мотивували до 

навчальної діяльності.    

З цією метою нами розроблено спецкурс «Компетентнісні задачі з 

економіки», який було зорієнтовано на формування у студентів цілісного 

сприйняття економічного простору, економічної та аналітичної освіченості, 

розвиток аналітичного мислення та вміння приймати обґрунтовані рішення, 

усвідомлення необхідності мобільності знань та умінь, активізацію 

навчальної діяльності та підвищення її ефективності, шляхом інтеграції.  

Родзинкою спецкурсу «Компетентнісні задачі з економіки» було те, що 

навчальна програма укладалася, виходячи з реальних зв’язків між 

економічними явищами, процесами та поняттями, а також мала практичне 

професійне спрямування для майбутніх бакалаврів з економіки. Програма 

спецкурсу призначена для збагачення змісту економічних дисциплін і 

орієнтована на розвиток у студентів аналітичної компетентності, яка 

сприятиме розвитку обґрунтованої соціальної позиції, готовності до 

ініціативи та самоосвіти, здатності адаптуватися до складного суспільного 

життя, приймати складні економічні рішення та бути за них відповідальними. 

Запропонований спецкурс може використовуватися як вибіркова дисципліна.  

Проникнення математичного апарату в економіку створило базу для 

розробки й розвитку методів економічного аналізу, економетрії, 

математичного програмування, економічної статистики. Сьогодні науковці 

працюють над спрощенням процесу прийняття економічних рішень на основі 



154 
 

використання математичних методів. Про це свідчить видання великої 

кількості праць по застосуванню математичних методів в економіці та 

суміжних до неї областях (рис. 3.1) [207]. 

 

 

Рис. 3.1. Галузі знань, які необхідні  

у професійній підготовці майбутніх економістів 
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або кількісних функціональних характеристик, властивих економічному 

процесу чи явищу, що вивчається. Тому для визначення характерних 

особливостей класу математичних моделей, які застосовуються в економіці, 

використовується термін «економіко-математичне моделювання» [40].  

 

Елементарна 

математика 

 

Математичний 

аналіз 

 

Математична  

статистика 

 

Математичне 

програмування 

 

Дослідження 

операцій 

 

Економічна 

кібернетика 

 

Теорія 

оптимальних 

процесів 

 

Евристика 

 

Економетрика 

 

Галузі знань 



155 
 

Можна стверджувати, що економіко-математичне моделювання за 

останні десятиліття сформувалося в окрему міждисциплінарну галузь знань 

із властивими їй об’єктами, підходами та методами дослідження. 

Економіко-математичне моделювання полягає у заміні реального 

економічного об’єкта або процесу математичною конструкцією, яка 

відтворює основні, найістотніші (із позиції дослідника) риси досліджуваного 

явища або процесу, абстрагуючись від неістотних. Економіко-математичні 

моделі використовують для діагностики стану об’єктів, при вивченні масових 

економічних процесів та явищ, закономірності яких визначаються впливом 

різноманітних факторів, при прогнозуванні та прийнятті науково 

обґрунтованих управлінських рішень, у моніторингу економічної 

кон’юнктури. Тому надзвичайно актуальним постає завдання підготовки 

кваліфікованого економіста, який використовує методи математичного 

моделювання у повсякденній практиці, певною мірою повинен бути [207]: 

а) економістом (має вміти використовувати теорії математичні чи 

економічні для аналізу даних, які зібрані); 

б) математиком (має вміти формулювати теорії чи описувати моделі 

засобами математики, одночасно зробити їх придатними для побудови схем, 

таблиць, графіків, перевірки їх адекватності щодо одержаних емпіричним 

шляхом даних);  

в) фахівцем у статистичній оцінці економічних даних (має уміти 

організовувати або формування з наявного емпіричного матеріалу 

інформаційні бази даних, бути здатним порівнювати дані у відповідності до  

побудованих чи наявних теорій, бути здатним виміряти чи спрогнозувати 

макро- та мікроекономічні показники);  

г) фахівцем у статистиці (має вміти використовувати для аналізу даних 

математичні методи аналізу);  

д) фахівцем в ІТ-галузі (має вміти використовувати інформаційні 

технології та засоби, без застосування яких сьогодні утруднений системний 

аналіз даних). 
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Отже, важливим засобом розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх фахівців з економіки були компетентнісні задачі економічного 

змісту. Ці задачі показували реальні економічні ситуації, а їх розв’язання 

сприяло ознайомленню студентів з економічними поняттями й причинно-

наслідковими зв’язками між ними (на рівні уявлення, засвоєння чи 

закріплення), математичними моделями в економіці, виробленню вмінь 

будувати та досліджувати математичні моделі економічних ситуацій, 

застосовувати математичні методи й закономірності в конкретних 

виробничих процесах [20]. Поряд з цим, розв’язування таких задач сприяло 

розвитку аналітичної компетентності студентів, оскільки дає змогу 

проілюструвати процес застосування знань, навичок та вмінь до 

розв’язування будь-яких задач, що виникають на практиці (формалізація, 

розв’язання задачі всередині побудованої моделі, інтерпретація) [71]. 

Вважаємо, що накопичені знання з економіки та моделювання економічних 

процесів слугували основою подальшого професійного розвитку студентів в 

становленні їх професійних компетентностей [212].   

Система компетентнісних задач ефективна, якщо задовольняє такі 

методичні вимоги:  

1) відповідність методів і прийомів розв’язування навчальним 

програмам, чинним підручникам з курсу вищої математики для студентів 

економічних спеціальностей;   

2) показ умовою задач реальної виробничої ситуації та відповідність 

числових даних виробничим процесам і життєвим ситуаціям;  

3) поняттєвий апарат умови задачі, його термінологія мають бути 

відомими й зрозумілими студенту;  

4) дотримання символіки, позначень і статистичних даних, які 

використовуються у науковій літературі;  

5) задачі та їх розв’язання мають ілюструвати практичну значущість 

набутих знань [166].  
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Компетентнісні задачі економічного змісту розглядалися як задачі, що 

складаються з економічного предметного сюжету, умови та вимоги. У задачі 

вказувалися певні економічні поняття зі своїми кількісними та якісними 

характеристиками, їх зв’язки. До основних компетентнісних задач з 

економічним змістом віднесено: задачі на продуктивність праці, собівартість, 

еластичність, ренту, відсоток, складний відсоток, рентабельність, ринкову 

рівновагу, прибуток, податки з доходу, кредит, прийняття оптимального 

рішення тощо. 

Підвищенню мотивації студентів особливо сприяло використання 

комп’ютерних технологій. Значний інтерес викликала наявна низка 

технологій в мережі, за допомогою яких забезпечувалося інтерактивне 

спілкування між учасниками освітнього процесу, обговорювалися 

різноманітні проблеми, створювалися інтелектуальні та творчі цінності, 

здійснювався обмін досвідом та інформацією [2; 3; 4; 62].  

Пропонувалося майбутнім бакалаврам з економіки звернути увагу на 

інтерактивні онлайн-сервіси – інструмент мотивації навчальної діяльності 

студентів, зокрема у розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки. Інтерактивні онлайн-сервіси є новинкою, проте 

доступні у використанні та здатні швидко мотивувати й підняти рівень 

зацікавленості студентів. Викладач економічних дисциплін, маючи 

мінімальні навички роботи з ІКТ, на якісному рівні міг створити інтерактивні 

вправи для пояснення чи закріплення матеріалу, для контролю знань. 

Рекомендовано використовувати: 

– LearningApps (http://learningapps.org) – сервіс, призначений для 

створення інтерактивних вправ із різних навчальних дисциплін;  

– сервіс для укладання дидактичних матеріалів (робочих листів, 

головоломок, вправ, карток та ігор) WordLearner 

(http://www.wordlearner.com), що надається можливість створювати групи, 

реєструвати студентів та вести статистику роботи їхньої роботи;  
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– сервіс для створення інтерактивних дидактичних ігор для занять  

ClassTools.NET (http://www.classtools.net), за допомогою якого достатньо 

швидко можна створити свою дидактичну гру чи  навчальну діаграму, 

використовуючи певні шаблони. Більшість таких ігор можна візуалізувати за 

допомогою інтерактивної дошки;   

– онлайн-сервіс Kahoot, який зараз набирає популярності та пропонує 

широкі можливості для різних форм організації навчальної і методичної 

діяльності, дає змогу створювати інтерактивні ігри. Такі ігрові форми роботи 

були застосовані у навчанні для перевірки знань студентів. Участь в іграх 

економічного характеру, створених за допомогою сервісу, сприяла 

спілкуванню та співпраці студентів, розвивала аналітичну компетентність, 

підвищувала рівень обізнаності в інформаційно-комунікаційних технологіях, 

стимулювала критичне мислення, давала можливість дистанційної участі в 

грі. 

Наприклад, при вивченні теми «Сутність підприємництва і умови його 

існування в ринковій економіці» рекомендовано використовувати ефективні 

прийоми активізації пізнавальних мотивів майбутніх бакалаврів з економіки 

шляхом перегляду відео за запитом «Як відкрити власний бізнес?» 

(https://www.youtube.com/watch?v=TRx4KYBBLtU), у якому Дмитро Заруба, 

президент Асоціації готелів та ресторанів України, розповідає про готельно-

ресторанний бізнес в Україні, зиски та ризики готельного бізнесу, 

перспективи розвитку. Студенти цікавилися запропонованим 

відеоматеріалом, а тому активно обговорювали, пропонували записати 

коротку блок-схему організації підприємства, виокремлювали переваги та 

недоліки [225].   

Для ефективного використання відео та фільмів, як засобів навчання, 

викладач повинен дотримуватися теми, окреслити основні питання до 

опрацювання, скеровувати процес обговорення у потрібному напрямі.  

Особливий інтерес викликає прийом «відео за запитом». Одна із 

суттєвих переваг такого методу полягала у можливості використання 
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місцевих економічних новини, що дає змогу викладачеві продемонструвати 

реальне застосування економічних концепцій. Крім того, на наше 

переконання, такий інноваційний проєкт розвитку партнерства сприяє 

взаємодії між бізнесовими, інформаційними структурами та освітніми 

закладами, від чого економічна освіта може отримати багато переваг. До 

прикладу, при вивченні теми «Підприємство як суб’єкт господарської 

діяльності» на практичному занятті студентам запропоновано до перегляду 

відео про соціальне підприємництво [223]. Студенти мали змогу спостерігати 

ідею успішного бізнесу, організацію соціального підприємництва на 

практиці. За допомогою такого навчального інструменту навчання стало 

цікавим для студентів, доречним та показало практичне застосування 

економічних категорій. 

Методика викладання є оптимальним поєднанням методів та прийомів 

навчання, які застосовувалися в таких формах організації навчання, як: 

традиційні (лекції, семінари, практичні заняття, виробнича практика, 

виконання курсових робіт, рефератів), інноваційні (бінарні заняття, тренінги, 

ігрові та проблемні тощо) [44]. 

Опишемо прийоми, методи та організаційні форми навчальної 

діяльності майбутніх бакалаврів з економіки, які використано нами для 

реалізації функціональної моделі.  

Під час викладання економічних дисциплін майбутнім бакалаврам з 

економіки проведено лекції різних типів (вступні, тематичні, 

узагальнювальні, проблемні, лекції-бесіди), семінари-дискусії, елементи 

ігрових технологій, аналіз проблемних ситуацій, мозкову атаку, презентації 

та ін. Як засвідчують результати освітньої практики, такі заняття сприяли 

ефективному розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки. При цьому особливе значення надавалося забезпеченню мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Для мотивації навчання 

викладач економічних дисциплін уникав авторитарного стилю у спілкуванні, 

підтримував партнерські стосунки між всіма учасниками освітнього процесу, 
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слідкував за наявністю зворотного зв’язку, формував у майбутніх бакалаврів 

з економіки здатність чітко визначати економічну проблему та можливі 

шляхи її вирішення, активно використовував інноваційні методи та форми 

навчання [16; 18; 228].  

З метою розвитку аналітичної компетентності використано 

інтерактивну лекцію – викладач в процесі монологічного викладу вступає в 

контакт (інтеракцію) зі студентами (Н. Андрущенко [11], М. Махиня [145], 

О. Січкарук [219], L. Fenyvesiová [300], R. Pelánek [306], E. Petlák, 

L. Fenyvesiová [307] та ін.).  

У науковій та методичній літературі описують такі види інтерактивних 

лекцій: лекція із запланованими помилками, проблемна лекція, лекція удвох, 

лекція-візуалізація, лекція прес-конференція, лекція − діалог. При проведенні 

інтерактивної лекції (лекції-бесіди, мінідискусії, проблемної лекції, семінару-

обговорення, семінару «питання – відповідь», дискусії із провокаційними 

запитаннями тощо) ми пам’ятали, що тільки для студента дискусія, 

обговорення виникають спонтанно. Викладач чітко знає, коли, з якого 

питання така дискусія має виникнути, оскільки він її планує [219, c. 38]. 

Застосовуючи проблемну лекцію, оголошується план, література та 

ставиться низка проблемних запитань, які вирішуються в ході її проведення. 

Наприклад, у процесі викладу лекції на тему «Товарні запаси» (дисципліна 

«Економіка торговельного підприємства») пропонувалися такі проблемні 

запитання:  

– Які чинники визначають розмір та швидкість обороту товарних 

запасів?  

– Яка стратегія управління товарними запасами підприємства?  

Під час викладу навчального матеріалу враховувався рівень знань 

студентів, підтверджувалося правильне рішення або давалася відповідь на 

проблемне запитання викладачем, якщо студент не може відповісти на нього.  

Під час створення проблемних ситуацій ми дотримувалися певних 

умов:  
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– зміст ситуації, її спрямованість на одержання нових знань;  

– знання, що необхідно засвоїти, містять невідому загальну 

закономірність чи спосіб дії, без з’ясування якої (якого) завдання виконати 

неможливо;  

– інтерес і мотив у студентів до нових знань;  

– розуміння наукової важливості розв’язання економічної проблеми;  

– урахування реального рівня знань студентів [45; 172]. 

Лекція-візуалізація застосовувалася із використанням інтерактивної 

дошки та мультимедійного проєктора. Так, при проведенні лекції на тему 

«Методи й прийоми економічного аналізу» (дисципліна «Економічний 

аналіз») використовувалися опорні-схеми, таблиці, на яких подано 

класифікацію методів і прийомів економічного аналізу, особливості 

застосування методів загального аналізу (порівняння і групування, середніх 

величин та індексів, балансового зв’язку, графічні, методи комплексної 

оцінки тощо) [228]. 

Лекція із запланованими помилками розвивала у студентів уміння 

оперативно аналізувати економічні ситуації, постаючи в ролі експертів, 

опонентів, рецензентів, студенти знаходили неправильну або неточну 

інформацію. Наприклад, на початку лекції на тему «Мотивація як функція 

менеджменту» (дисципліна «Основи менеджменту») пропонувалися 

завдання: знайдіть помилку у моделі «Послідовність мотиваційного 

процесу», в основі якого лежить проблема задоволення потреб. Особливу 

увагу звертали на зворотний зв’язок. При виявленні помилки студенти 

зупиняли лектора і давали правильне тлумачення цієї проблеми. Викладач 

узагальнював зауваження студентів і спільно з ними формулював висновки 

[228]. 

Лекція-бесіда була найбільш поширеною формою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Лекція-бесіда зводила до 

мінімуму монолог викладача, а надавала перевагу діалогу лектора і студента. 

Означений вид лекції мав не суто інформаційний характер, а здебільшого 
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проблемний і пошуковий. Викладач ставив проблему перед студентами й 

допомагав їм самостійно працювати в напрямку її розв’язання, консультував 

у поетапному пошуку рішення. Відтак, вивчення теми «Цінова політика 

підприємства» (дисципліна «Економіка торговельного підприємства» 

пропонується у формі «уроку/заняття-крамниці» [228].  

Наведемо фрагменти окремих лекційних занять. 

Тема. Персонал торговельного підприємства, мотивація та оплата 

праці.    

Вступна частина лекції (метод проблемно-пошукового діалогу)  

1. Відеофрагмент «Це ми маємо знати».  

– Який зв’язок між товарообігом та трудовими ресурсами супермаркету 

«Смачно»? (Студенти формулюють відповідь).  

– Отже, роздрібний товарообіг являє собою безпосередній результат 

роботи працівників торгівлі. Тому він залежить від укомплектованості 

штатів, забезпеченості торговельних підприємств продавцями, касирами, 

іншими працівниками, їх кваліфікації, організації. На дошці запропоновано 

кілька економічних термінів. Який з них підберете до визначення: показник, 

який характеризує обсяг товарообігу, реалізованого одним працівником 

підприємства за певний проміжок часу (Студенти обирають поняття 

«виробіток» і обґрунтовують свій вибір).  

Застосовуючи цей метод, нами встановлено, що студенти краще 

засвоюють економічну термінологію, розвивається критичне мислення. 

Тема. Товарне забезпечення товарообігу торговельного підприємства 

(дисципліна «Економіка торговельного підприємства»)  

Основна частина лекції  

План лекції  

1. Поняття про товарне забезпечення товарообігу, його завдання.  

2. Послідовність формування товарного забезпечення обороту 

торговельного підприємства.  

3. Методи закупівлі товарів. (Метод «мозковий штурм»).  



163 
 

У процесі викладу третього лекційного питання студентам 

запропоновано записати на картках власні міркування щодо переваг та 

недоліків можливих методів закупівлі товарів: гуртова закупівля товарів 

однією партією, гуртова закупівля з періодичним постачанням, гуртова 

закупівля з отриманням товарів у міру потреби, разові закупівлі (Студенти 

спочатку самостійно, а потім у парах діляться своїми судженнями один з 

одним і по черзі доводять свою думку всім. Викладач узагальнює).  

Студенти активно включаються в роботу, мають низку варіантів 

відповідей і висловлюють їх.  

Окремі з них (разові закупівлі).  

Переваги − зниження витрат на складування та зберігання, 

забезпечення оновлення асортименту, економія на ціні закупівлі у випадку її 

зниження.  

Недоліки − відсутність налагоджених господарських зв’язків, 

нестійкість асортименту товарів, що реалізуються тощо.  

Як правило, лекційні заняття розпочинаються з актуалізації опорних 

знань студентів, видом робіт якої стають: економічна хвилинка, економічна 

скринька, економічна лінгвістика, економічний лабіринт, економічна 

розминка, павутинка знань та ін.  

До теми «Товарні запаси та товарообіг» (дисципліна «Економіка 

торговельного підприємства») запропоновано студентам розплутати 

«павутинку знань»: з’ясувати за допомогою словника значення окремих 

економічних термінів. Терміни та їх визначення подавалися на інтерактивній 

дошці хаотично. Студенти встановлювали правильну відповідність між 

термінами, які були ключовими. 

Інтерактивні семінари проводилися як поєднання диспутів, 

повідомлень студентів, коментарів і висновків викладачів [3]: про семінари, 

тематичні семінари, семінари повторення і систематизації знань, 

міжпредметні семінари, спецсемінари та ін.  
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Різновидами традиційних семінарських занять є: семінар запитань і 

відповідей; семінар – розгорнута бесіда; семінар – колективне читання; 

семінар, що передбачає усні відповіді студентів з наступним їх 

обговоренням; семінар-дискусія; семінар, що передбачає обговорення й 

оцінювання письмових рефератів студентів; семінар-конференція; семінар – 

теоретична конференція; семінар – розв’язування проблемних завдань; 

семінар – прес-конференція; семінар – «мозковий штурм». 

Завданнями педагога під час проведення дискусії на семінарі [3] були: 

- визначити низку питань для обговорення; 

- підібрати джерела основні й допоміжні; 

- здійснити розподіл функцій між слухачів; 

- розподілити ролі й підготувати студентів до виконання ролей; 

- провести семінар (промодерувати захід); 

- узагальнити підсумки дискусії. 

Умови ефективного використання дискусії на семінарі [3]:  

- учасники мають бути готові до дискусії; 

- кожен має мати чітке формулювання завдання; 

- дискусія має вирішувати проблему, а не організувати змагання між її 

учасників; 

- протилежні позиції мають бути заслухані, їх наявність має вітатися на 

рівні заходу; 

- зауваження по дискусії мають бути зрозумілими і прийнятними; 

- викладачу варто утримуватися від участі в дискусії. 

На практичних та семінарських заняттях студенти спочатку 

отримували, а потім застосовували необхідні відомості з дисципліни або 

спосіб дії для виконання проблемного завдання. Проблемна ситуація 

створювалася завдяки різним типам завдань з економічних дисциплін, як-от: 

шляхи вибору оптимального товарозабезпечення, методи встановлення ціни 

на товар, шляхи оптимізації товарообігу на підприємстві та ін. (дисципліна 

«Економіка торговельного підприємства») [91; 169]. 
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Методи активізації на семінарах 

«Баскет». Цей метод має в основі дотримання двох умов: формування 

«банку розрахунків»; перехід права давати аналіз результатів від одного 

студента до іншого. Викладач пропонує кожному студентові підгрупи 

написати на окремому листку можливі формули, які можна застосувати при 

аналізі економічного показника. Після чого листки складаються в «банк», 

який передається (по колу) студентам. Вони по черзі дістають із «банку» 

ймовірну формулу, міркують про можливість її застосування, проводять 

розрахунки, формулюють висновки. Застосування такого методу сприяє 

розвиткові у студентів умінь само- та взаємоаналізу, викликає інтерес до 

самостійної роботи, виховує впевненість у собі, повагу до думки товаришів 

[228].  

Метод створення ситуації успіху. Це метод мотивації та 

стимулювання студентів до навчальної діяльності. Ситуація успіху – це таке 

цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється 

можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої 

особистості, так і колективу в цілому. Це результат продуманої та 

підготовленої стратегії і тактики вчителя, сім’ї. Педагог розуміє тимчасовість 

створюваної ситуації, яка надалі коригується [253, с. 41]. Ситуація успіху 

організовується, наприклад, шляхом диференціації навчальних завдань і 

вербального їх оцінювання: «Ви зможете це виконати», «Якщо постараєтеся, 

то будуть успіхи». 

У процесі вивчення дисципліни «Основи підприємницького успіху» 

пропонувалося створити ситуацію успіху шляхом перегляду фрагментів 

відеофільмів про підприємливих бізнесменів та можливості збагачення, 

наприклад, фільм «Стів Джобс. Втрачене інтерв’ю» (2015), в якому 

легендарний засновник «Apple» розкриває не лише секрети створення 

бізнесу, але і розповідає про свої успіхи.  

Метод інциденту. Означений метод сприяв виробленню адекватних 

способів поведінки у стресових ситуаціях: момент дефіциту інформації, часу. 
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Він застосовувався під час проведення командних економічних ігор або у 

вирішенні навчально-творчих завдань у групах, де важливе узгодження 

поглядів на планування шляхів реалізації спільної ідеї і має значення робота 

кожного студента для перемоги команди. Наприклад, на семінарському 

занятті на тему «Лідерство» (дисципліна «Основи менеджменту») 

запропоновано гру «Мої зможуть». Група ділилася на дві підгрупи, у кожної 

з якої визначається лідер. Їм пропонувалися економічні завдання. Лідери за 

допомогою фішок робили ставки, пропонуючи для їх вирішення саме свою 

команду. Студенти виявляли лідера, який є обізнаним, рішучим, 

відповідальним. На нашу думку, виховання лідерських якостей дає 

можливість студентам соціалізуватися у суспільстві, успішно вести 

підприємницьку діяльність [228].   

Метод номінальних груп. Цей метод використовувався нами для 

прийняття студентами рішень у процесі розгляду ситуацій. Кожен учасник 

незалежно від інших записував свої ідеї для розв’язання поставленої 

проблеми. Потім члени групи по черзі пропонували свої рішення для 

загальної дискусії. Усі ідеї при цьому записувалися на дошці. Після цього 

група обговорювала пропозиції, а кожен учасник класифікував їх. У 

результаті вибирали ідею з найбільшою кількістю балів. Даний метод 

застосовували при викладанні дисципліни «Основи менеджменту». Суб’єкт-

суб’єктні відносини в академічній групі сприяли отриманню кращих 

результатів у навчанні, мотивували на важливість одержання знань [228].   

«Бізнес–симуляція». Особливістю цього методу є використання 

унікального алгоритму навчання, в якому нема теорії. Спочатку учасники 

занурюються в проблемну ситуацію і пробують вирішити її за допомогою 

наявних у них знань, навичок. Коли наявних можливостей не вистачає для 

виконання завдання, вони починають самостійно шукати нові способи дій, 

запитувати один в одного (викладача) окрему інформацію. У цей момент 

відбувається справжнє навчання та розвиток, людина відчуває цінність 

нового знання через власний досвід спроб і помилок.  
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Відтак, на семінарському занятті з теми «Управління конфліктами та 

стресами» (дисципліна «Основи менеджменту») студентам пропонувалася 

проблемна ситуація щодо суперечки у крамниці під час повернення товару. 

Вони з’ясовували специфіку товару, вивчали нормативні документи, якими 

регулюється продаж окремих груп товарів, самостійно шукали метод 

вирішення конфліктної ситуації. Викладач виступав у ролі консультанта 

[228].  

«Сенкан» – один із видів інтерактивних технологій, це міні-стратегія, 

яка підсумовує інформацію, висловлює складні ідеї, відчуття й уявлення в 

декількох словах [228]. Сенкани корисні студенту як інструмент для 

синтезування складної інформації; викладачу – як зріз оцінки поняттєвого і 

словникового багажу студентів.   

Сенкан має чітку структуру. Це 5-рядкова відповідь:  

1 рядок має містити слово, яке позначає тему (це іменник);   

2 рядок – опис теми, який складається з двох слів (2 прикметники);   

3 рядок – визначає дію, пов’язану з темою, три слова – дієслова;   

4 рядок – речення/фраза, яка складається з чотирьох слів і виражає 

ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного;   

5 рядок – містить одне слово (або фраза); у ньому висловлюється 

сутність теми, ніби робиться підсумок.   

Наведемо фрагмент окремих етапів семінарського заняття з теми 

«Ринок. Підприємництво і підприємство» (дисципліна «Економічна теорія»). 

Актуалізація опорних знань і перевірка вихідного рівня знань 

студентів. 

I. Цифровий диктант. Завдання: правильну відповідь позначити 

відповідною цифрою.  
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II. Сенкан «Підприємництво».   

Завдання: складіть сенкан до слова «підприємництво».  

1. Підприємництво.  

2. Успішне, прибуткове. 

3. Розвивається, вдосконалюється, модернізується.  

4. Важливе для розвитку ринкової економіки.  

5. Ризик.  

Систематизація знань, умінь та навичок студентів 

1. Міні-диспут  

Запитання: Підприємницька діяльність пов’язана з ризиком. Пояснити, 

в чому виражається цей ризик. (Варіанти відповідей: утрата грошей, 
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репутації, невизначеність економічної ситуації в країні) Який з цих видів 

ризиків має найбільше значення?  

2. Завдання на картках (робота в групах)  

Картка 1. Опис Що ви знаєте про підприємство?  

Картка 2. Порівняння Яка різниця між фізичною і юридичною особою?   

Картка 3. Асоціація Про що змушує Вас думати слово «прибуток»?  

Картка 4. Пошук Яким чином Ви можете отримати прибуток?  

Картка 5. Роздум Що Ви розумієте під поняттям «підприємницькі 

здібності»? 

На практичних та семінарських заняттях при вивченні економічних 

дисциплін застосовувалися різні методи інтерактивного навчання, 

(«Акваріум», «Дерево рішень», «Дискусія», «Коло ідей», «Мозаїка», 

«Мозковий штурм» та інші). За словами  О. Пометун, значущість означених 

методів у тому, що вони засновані на: суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога 

й учня (паритетності); багатосторонній комунікації; конструюванні знань 

учнем; використанні самооцінки та зворотного зв’язку; постійній активності 

учня [192, с. 7]. Наприклад, діагностику правильності засвоєння студентами 

знань проводили за допомогою вправи «Економічна павутинка» (робота на 

інтерактивній дошці). Завдання для студентів: з’єднати стрілками слова 

групи «А» до правильної відповіді групи «Б» (табл. 3.11). 

Методи «Мозкової атаки», «Асоціативного куща» активізували творчу 

думку студентів, розвивали гнучкість мислення. Їх застосування давало 

можливість студентам встановити зв’язки між економічними термінами, 

явищами, їх взаємозалежність, узагальнити вивчений матеріал та виявити 

суттєві відмінності між окремими економічними категоріями. Окрім того, 

мала місце колективна робота із прийняттям остаточного рішення [228].   

Проілюструємо прийом «Асоціативний кущ». Студентам 

пропонувалося ключове слово економічного змісту, вони пригадували все, 

що виникало в пам’яті стосовно нього. Спочатку виникали найстійкіші 

асоціації, потім другорядні. 
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Таблиця 3.11 

Економічна «павутина» 

  

Студент фіксував на інтерактивній дошці відповіді у вигляді 

своєрідного «куща», який поступово зростав. Відтак, на практичному занятті 

на тему «Аналіз роздрібного товарообігу. Розрахунок обсягу товарообігу» 

(дисципліна «Економіка торговельного підприємства») студентам 

пропонувалося ключове слово «товарообіг», за асоціаціями підбирали 

відповідно економічні терміни: гроші, дохід, виторг, продаж, асортимент, 

реалізація тощо. Спостереження показали, що «асоціативний кущ» 

ефективно використовується з метою актуалізації знань, умінь і навичок. 

Прийом «Мозаїка» використовувався для створення ситуації, яка дає 

змогу студентам працювати разом для засвоєння великої кількості інформації 

за короткий проміжок часу. Група поділялася на експертні підгрупи, які 

отримували завдання для експертизи. Працюючи з додатковою літературою 

чи іншими джерелами інформації, члени підгрупи складали блок-схеми 

експертної оцінки. Після завершення роботи утворювалися консультаційні 

групи, до яких входять по кілька студентів з кожної експертної підгрупи. 
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Студенти обмінювалися результатами експертиз, аналізували матеріал в 

цілому, занотовували необхідну інформацію, а закінчивши роботу, 

поверталися до своїх експертних груп, де остаточно узагальнювали весь 

матеріал.  

Наприклад, практичне заняття на тему «Аналіз ритмічності випуску 

продукції. Аналіз якості продукції. Аналіз виробничого браку» (дисципліна 

«Економічний аналіз») містило такі завдання. Студенти здійснювали аналіз 

виробничої діяльності, зокрема ритмічності, якості та браку виробництва; 

опрацьовували формули для розрахунку показників, методом відбору 

застосовують окремі з них для аналізу, робили порівняння, формулювали 

логічні висновки, рекомендації щодо покращення діяльності; доводили 

думку, що зниження браку на виробництві є однією з умов використання 

внутрішніх резервів збільшення обсягів виробництва [228]. 

Освітній  процес охоплював також емоційну сферу студента, тому 

через вплив на неї педагог стимулював мотивацію або, навпаки, гальмував її. 

Підвищенню мотивації студентів особливо сприяло використання 

комп’ютерних технологій, інтерактивних методів навчання, використання 

проблемних ситуацій, а також можливість практично застосовувати отримані 

економічні знання в конкретних життєвих ситуаціях та на виробництві.   

Метод проєктів – поєднання аудиторної та позааудиторної діяльності з 

метою активізації навчально-пізнавальної роботи студентів та розвитку їх як 

особистості; виявлення, дослідницький пошук та вирішення групою значущої 

для них проблеми/задачі з метою одержання реального результату.  

При визначенні етапів роботи над проєктом в основу нами взято 

рекомендації О. Пєхоти, А. Кіктенко, О. Любарської та ін. [173].  

I. Вибір напряму і формування назви проєкту.  

II. Написання проєкту. Розділи проєкту:  

1. Актуальність напряму.  

2. Мета і завдання проєкту.  

3. Визначення етапів реалізації проєкту.  
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4. Механізм реалізації проєкту (яким чином буде реалізовано проєкт).  

5. Обов’язки та відповідальність учасників реалізації проєкту.  

6. Очікувані результати.  

III. Презентація (у вигляді постера; у формі щоденника, буклета, 

мініпідручника; усна презентація, що поєднується з оформленням постера).  

IV. Обговорення результатів, експертиза, оголошення результатів, 

оцінювання роботи, формулювання висновків. Відтак, студенти презентують 

свої бізнес-плани, проєкт-дослідження, рекламні матеріали, проєкт відкриття 

своєї крамниці (ресторану).  

Розглянемо приклад застосування даного методу. Практичне заняття на 

тему: «Визначення виробничої спроможності кухні та пропускної 

спроможності торговельного залу. Розрахунок показників оцінки основних 

засобів» (дисципліна «Економіка підприємства»).  

Систематизація знань, умінь і навичок (метод проєктів) 

– Вашим завданням було скласти проєкт-дослідження на тему: «Моя 

стратегія ресторанного господарства». Ваш проєкт виконувався за таким 

планом:  

1. Постановка проблеми.  

2. Спостереження за роботою закладу ресторанного господарства своєї 

місцевості та збір інформації.  

3. Висунення гіпотез ефективного використання технічного потенціалу 

підприємства ресторанного господарства.  

4. Виконання проєкту.  

5. Презентація проєкту.  

6. Наведення прикладів закладів ресторанного господарства, які 

впроваджують нові технічні рішення для підвищення ефективності їх 

господарської діяльності.  

Студенти презентували проєкти-дослідження, аналізували їх, взаємно 

оцінювали відповіді. Зазначимо, що презентація студентських проєктів 

передбачала застосування комп’ютерних технологій, що давало можливість 
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краще зрозуміти вивчену тему. Водночас формувалася культура усного і 

писемного мовлення, виховувалася повага до партнера у бізнесі. 

«Мозковий штурм» («мозкова атака», англ. brainstorming) – 

оперативний метод розв’язування проблеми на основі стимулювання творчої 

активності, за якого учасники у групі мають сформулювати, обговорити 

якомога більше варіантів рішень та відібрати інноваційні творчі ідеї, що 

координуються педагогом. Ідея «мозкового штурму» з’явилася завдяки 

американському психологу А. Осборну у 1953 р. Метод широко 

застосовувався наприкінці XX ст. відомими дослідниками та конструкторами 

технічних та інших складних систем. Доцільним є використання «мозкового 

штурму» в процесі педагогічних і медичних консиліумів. Такий підхід до 

визначення способів розв’язування проблеми надзвичайно важливий в 

умовах вирішення завдань ринкової економіки. Отже, в системі професійної 

підготовки студентів економічних спеціальностей має бути закладено 

фундамент для формування та розвитку таких умінь [219]. 

Найбільш поширений варіант проведення обговорення, коли 

неможливо дати простої й однозначної відповіді на поставлене завдання, чи 

коли необхідно вказати позитивні та негативні сторони (переваги та 

недоліки) досліджуваного об’єкта (явища, події, вченого тощо). Розглянемо 

на прикладі.  

Практичне заняття на тему: «Управлінське рішення»  

(дисципліна «Основи менеджменту»). 

Мета: узагальнити вивчений матеріал з теми, опанувати практичні 

навички прийняття рішень на підприємстві, аналізуючи конкретні приклади, 

здійснити міждисциплінарні зв’язки, які вивчаються, розвивати логічне 

мислення, виховувати відповідальність перед майбутньою професією.  

Кваліфікаційні вимоги: студент повинен знати:  

суть поняття «управлінське рішення», його класифікацію, етапи 

прийняття та вимоги до рішень;  
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студент повинен вміти: застосовувати набуті знання у процесі 

розв’язування проблемних питань на підприємстві, аналізувати ситуаційні 

завдання.  

Практична частина (метод «Дерево рішень») 

Метод передбачає прийняття рішення з проблеми згідно етапів:  

1) висувається проблема для обговорення;  

2) відбувається аналіз проблеми кожним без обговорення;  

3) висловлюються студентами ідеї вголос;  

4) здійснюється ранжування ідей (лідер групи кращій ідеї присвоює 8 

балів, найгіршій − 1; у сім балів він оцінює найкращу з тих ідей, що 

залишилися);  

5) обговорюється розв’язання проблеми й складається «Дерево 

рішень».  

 

Завдання: виберіть із запропонованих рішень п’ять варіантів і 

розташуйте їх за пріоритетами й обґрунтуйте вибір.  

Альтернативні варіанти розв’язання проблем у діяльності 

супермаркету:  
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Метод «Прес» використовують для аргументації своєї позиції у 

випадку спірних питань. Цей метод допомагав студентам навчитися 

аргументовано і в чіткій формі формулювати та висловлювати свою думку з 

дискусійного питання. 

Розглянемо приклад застосування цього методу.  
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Семінарське заняття на тему: «Зайнятість, безробіття, інфляція» 

(дисципліна «Економічна теорія»). 

Етап заняття: систематизація знань, умінь і навичок студентів (метод 

«прес»).  

– Студенти, Вам пропонується підготувати виступ із проблеми 

«Причини виникнення безробіття» за певною формулою:  

Позиція:      «Я думаю, що...»  

Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.  

Обґрунтування:     «тому що...»  

Приклад:    Наведіть приклад появи такої думки. Наведіть факти, які 

підтвердять і підсилять вашу позицію.  

Висновок:      «Таким чином,...»  

(Студенти висловлювали свої думки, формулювали висновки). 

Наше спостереження за діяльністю студентів на таких заняттях 

показало, що вони активно залучаються до роботи в мікрогрупах (групі), 

ефективно засвоюють значний обсяг матеріалу за короткий час, набувають 

навичок роботи в команді, мав місце високий рівень навчальної мотивації, 

виховувалося почуття відповідальності.  

Дискусійне обговорення реалізувалося із використанням інших методів 

та форм інтерактивного навчання. 

У педагогічній практиці використовуються різні типології педагогічних 

ігор за характером ігрової методики. Найбільше поширення отримали 

предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні та ігри-драматизації. У вищій 

професійній школі наразі широко упроваджуються ділові та рольові ігри. 

Виокремлюють такі види ділових ігор [141]:  
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Ділові ігри в процесі навчання, як показує практика, є основним 

елементом активізації навчального процесу. Методику й етапи розроблення 

ділових ігор наводить В. Нагаєв [156, с. 115].  

Залежно від напряму діяльності у зміст практично-семінарських занять 

дисциплін «Політекономія», «Економічна теорія», «Економіка торговельного 

підприємства», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Основи 

менеджменту» використано ділові ігри, тренінги як мікроструктурний 

елемент заняття; вдосконалювалися навчально-методичні комплекси з 

економічних дисциплін, пропонувалися завдання практичного спрямування. 

Означені заняття проводилися за розробленими методиками О. Аксьонова 

[1], Л. Бондарєвої [32], Н. Захарченко [87]; Г. Ковальчук [105; 246] та ін. 

Наше дослідження показує, що поєднання рольових та імітаційних ігор 

з різними завданнями в один комплекс максимально наближує освітній 

процес до майбутньої професійної діяльності.  

За визначенням Н. Захарченко [87, с. 97], імітаційні ігри – це різновид 

ділових ігор, у яких поведінка учасників визначається моделлю середовища 

господарювання, що подана у вигляді ігрової імітації. Науковець зазначає, 

що «імітаційні ігри відрізняються від рольових тим, що:  
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– по-перше, у них не виділяються жорстко ролі конкретних керівників і 

фахівців, моделюється лише середовище господарювання;  

– по-друге, імітуються деякі конструкції, технології, принципи, що 

визначають поведінку людей і їхню взаємодію;  

– по-третє, в деяких іграх відсутні альтернативи» [87].  

Як приклад, наведемо одну з імітаційних ігор.   

Імітаційна гра «Біля озера» (Н. Захарченко [87, с. 98]) 

Ігрова дія розгортається в деякій господарській системі, що складається 

з 8-ми підприємств, розташованих на березі озера. Виготовлення продукції 

вимагає багато води, яку підприємства беруть з озера. Перероблена вода 

скидається туди ж, що забруднює навколишнє середовище. Кожне з 

підприємств (у грі беруть участь групи або персонажі в кількості 8 і кожна 

група або персонаж виконує роль Ради директорів або директора) щомісяця 

приймає одне з п’яти управлінських рішень:  

– скидання неочищених стоків;  

– чищення відпрацьованої води;  

– перепрофілювання підприємств; 

– застосування штрафних санкцій до забруднень;  

– преміювання тих, хто очищає стоки.  

Кожному рішенню відповідає оцінка у вигляді прибутку або збитків, 

отриманих у даному місяці. Завдання учасників гри – максимізувати 

сумарний розмір доходу. Рішення приймаються анонімно з інформуванням 

тільки ведучого. У грі є можливість для здійснення різних стратегій. 

Учасники можуть приймати рішення самостійно або ж укладати різні угоди 

рекомендаційного характеру, що можуть порушуватися заради особистої 

вигоди. 

Згідно з вимогами Болонської конвенції особлива увага в освітньому 

процесі має приділятися самостійній роботі студентів, яка актуалізує 

значення конусного інтегрування навчальних дисциплін та потребує 

суттєвого розширення навчальних можливостей студентів. Сьогодні існує 
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багато педагогічних технологій, які стимулюють самостійну роботу студентів 

[215]. Нами пропонувалося використовувати «веб-квест» – проблемні 

завдання з елементами ділової гри, що створюються засобами Інтернет-

технологій та спрямовані на розвиток аналітичного і творчого мислення 

студентів, активізацію їхньої самостійної роботи.  

Для реалізації такої методики викладач має володіти певним рівнем 

інформаційно-комунікаційної компетентності. Веб-квест поєднує в собі ідеї 

проєктного методу та ігрових технологій [97]. Такий ігровий підхід, як 

правило, використовують для роботи в малих групах студентів, але існують 

індивідуальні веб-квести. Необхідною умовою проведення заняття з 

використанням проєктної технології веб-квесту є наявність в аудиторії 

певного комп’ютерного обладнання, підключення до мережі Інтернет. Інша 

умова – наявність комп’ютерів у студентів вдома, що дає змогу в домашніх 

умовах працювати з навчальними матеріалами.  

Результати виконання веб-квесту залежно від матеріалу, що вивчається, 

подавалися у вигляді усного виступу, комп’ютерної презентації, буклетів, 

публікації робіт студентів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в 

Інтернеті).  

Зазначимо, що така технологія виявилася найбільш доречною при 

проведенні бінарних занять з економічних дисциплін та інформаційних 

технологій [228].   

Зокрема, пропонувалося провести практичне заняття на тему: 

«Організація виробництва та його структура» з дисципліни «Економіка 

підприємства» як інтерактивне групове заняття у формі класичної ділової 

гри.   

Порядок проведення гри:  

1. Виберіть трьох-чотирьох студентів, щоб запустити уявний ресторан. 

(решта студентів – клієнти).  

2. Попросіть групу запропонувати низку пунктів для меню ресторану, 

включаючи ціни. Також допускаються дитячі ціни. Переконайтеся, що існує 
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цілий ряд варіантів пунктів меню та цін. Було б достатньо близько 10 

найменувань. Напишіть меню на дошці.  

3. Попросіть кожного з клієнтів розділитися на групи залежно від того, 

чи вони представляють особу, пару, родину чи іншу групу споживачів. Тоді 

всім споживачам варто визначитися, що вони будуть купувати відповідно до 

меню. Студенти пишуть свої відповіді на дошці по групах.  

4. Тепер завдання студентам-рестораторам: що вони можуть 

запропонувати різним клієнтам і як будуть планувати цінову політику 

підприємства, щоб усі клієнти за встановлену ціну отримали стільки, скільки 

вони хочуть обрати в меню. Клієнти можуть замовити у меню окремі позиції 

або «стандартний продукт – шведський стіл». Чи доцільно буде пропонувати 

всім різні продукти та відповідно встановлювати різні ціни для різних груп 

споживачів?  

5. Тепер запитайте клієнтів, що вони будуть робити. Якщо хтось 

представляє більше однієї людини, вони можуть сказати, що одна людина 

купує окремі позиції з меню, а інші – беруть «стандартний продукт – 

шведський стіл». 

Метод синектики є поєднанням кількох методів. Він застосовувався 

нами для реалізації особистісно орієнтованого підходу. Заняття проходили в 

умовах цілісного творчого процесу і за формою наближено до ділової гри 

(заняття-подорожі, заняття-змагання). Студентові необхідно було зрозуміти 

мотивацію заняття, зміст теми, докласти зусиль для вирішення завдання, 

виявити певне коло знань з економіки, з повагою відноситися до колег, 

допомагати в умовах змагальності [228].  

Наприклад, у процесі вивчення теми «Економічні системи суспільства» 

(дисципліна «Політекономія») здійснено уявну подорож (на основі 

відеофільмів) у країни з плановою, перехідною, ринковою економіками. 

Викладач, аналізуючи відповіді, мав можливість виховувати у студентів 

повагу до своїх державних символів та символів інших країн. Толерантність є 

тим ціннісним орієнтиром, який допомагає студентам зрозуміти специфіку 
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міжнародних економічних відносин. Наше спостереження за діяльністю 

студентів фіксує той факт, що їм нескладно було виявити переваги ринкової 

економіки. 

Метод кейсів (case study) як засіб навчання у ЗВО набирає все більшої 

популярності [216; 218]. Мета методу кейс-стаді − запропонувати студентам 

таку ситуацію, при якій їм слід буде прийняти зважене рішення. Кейс – це 

реальні або вигадані/імітовані ситуації, спрямовані, в основному, не на 

засвоєння знань, а на формування у студентів нових якостей і умінь; є 

основою для проведення обговорення в академічній групі під керівництвом 

викладача. Кейс-метод можна розглядати як міні ділову гру, оскільки є 

поєднання квазіпрофесійної та ігрової діяльності [248]. 

Аналіз конкретних ситуацій, як правило, пов’язаний з творчим 

підходом до вирішення практичної ситуації. Завдання викладача – допомогти 

знайти й прийняти ефективне рішення, виходячи зі складності аналізованої 

ситуації і наявного часу для її вирішення.  

Існують такі варіанти застосування методу кейсів.  

1. Формулювання проблеми. Діагностика 

2. Формулювання проблеми. Діагностика та пошук шляхів вирішення. 

3. Оцінка подій і дій учасниками ситуації. Оцінка варіантів рішень та 

наслідків з них. 

Як приклад, наведемо окремі ситуації, що використовувалися на 

заняттях з менеджменту (Додаток К). Ситуації-проблеми можуть бути такі.  

1. Закарпатська облспоживспілка зосереджує свою роботу на 

модернізації та трансформації ринків у сучасні торгово-сервісні центри з 

широким спектром послуг.  Яку послугу запропонували б Ви?  

2. У результаті неефективного управління ТзОВ «Казка» стало 

банкрутом. Колектив пайового підприємства «Добробут» погодився 

об’єднатися з ТзОВ і тим самим розширити свої обсяги діяльності. Керівник 

підприємства «Добробут» поставив перед головним менеджером завдання 

визначити:  
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– тип організаційної структури укрупненого підприємства і показати її 

схематично;  

– нормативну чисельність працівників апарату управління;  

– ефективність структури управління, що проєктується.  

3. Кав’ярня «Затишок» реалізує тістечка різного асортименту. Останнім 

часом підприємство має великі труднощі у виробництві, роботі з персоналом 

і збуті. Для виходу із кризової ситуації необхідно побудувати «дерево цілей». 

4. Обґрунтуйте можливі рішення щодо вибору місії, типу керівника, 

способу керівництва, моделі організації ФОП «Мереживо» (роздрібна й 

гуртова торгівля побутовою технікою) на таких стадіях життєвого циклу 

організаційного формування, як народження, дитинство і юність. 

Приклади ситуацій-оцінок можуть бути такі.  

1. Перший заступник голови правління однієї зі споживспілок твердо 

переконаний, що плановий обсяг, структура товарообігу кооперативного 

підприємства є вихідними для планування і прогнозування всіх інших 

показників його господарської діяльності – доходу, витрат, прибутку, 

потреби в ресурсах та капіталі, тобто планування вважається основою 

ефективного управління в умовах ринкової економіки. Чи погоджуєтеся Ви з 

думкою заступника голови правління? Від чого залежатиме успіх 

кооперативного підприємства?  

2. Вказати, які фактори з наведених нижче є факторами зовнішнього 

середовища організації непрямої дії. Обґрунтуйте та продемонструйте їхній 

вплив на організацію через фактори прямої дії.   

А. Недоліки у постачанні товарів і напівфабрикатів.   

Б. Формування підприємцем нової стратегії та розроблення бюджету 

для її реалізації.   

В. Звільнення працівників через порушення трудової дисципліни.  

Г. Прийняття поправок до Закону України «Про оподаткування 

прибутку підприємств».  
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Приклад ситуації-вправи. Підприємства «Тиса» та «Ужгород» діють на 

ринку олігополії, тобто кожна з них – великий та масштабний виробник. За 

неправильного управління продуктивність праці та відповідно якість 

продукції можуть зменшитися й підприємства втратять вигідне становище на 

ринку. Згідно з концепцією рівнів управління [262] з’ясуйте, як 

розподіляються повноваження на підприємствах.  

Ситуація-ілюстрація. Чинадіївська хлібопекарня діє на ринку 

споживчої кооперації тривалий період і продукція має попит. Керівництво 

здійснює постійний моніторинг ринку, для прийняття рішення використовує 

вірогідну інформацію, що зумовлено налагодженим комунікаційним 

процесом. Яка роль комунікації у менеджменті?  

Розв’язання. Якщо комунікації налагоджені погано, рішення можуть 

бути помилковими, персонал не розумітиме керівні команди, взаємостосунки 

можуть деформуватися. Обмін інформацією пронизує всі управлінські 

функції, тому комунікації розглядаються як сполучний процес у роботі 

підприємства і забезпечують успішну його діяльність. 

Застосування ситуаційних завдань сприяє кращому засвоєнню 

теоретичного матеріалу з економічних дисциплін, викликає інтерес до їх 

вивчення, більш детально знайомить студентів із специфікою роботи 

підприємств споживчої кооперації, а найбільш – ефективній квазіпрофесійній 

діяльності.  

Варто зауважити, що на практичних заняттях з економічних дисциплін 

обов’язковим елементом навчання було складання студентами портфоліо, 

яке спрямовувалося на вироблення у них навичок рефлексії. Відповідно 

забезпечувалося формування саме рефлексивного компонента аналітичної 

компетентності. 

Отже, у процесі формувального етапу педагогічного експерименту 

було використано сукупність методів та процедур реалізації формувального 

педагогічного впливу, а також застосування результатів у педагогічній 

практиці підготовки майбутніх бакалаврів з економіки. 
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Результати педагогічного експерименту та динаміку рівнів розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки представимо у 

наступному параграфі. 

 

3.3. Аналіз ефективності функціональної моделі розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу 

На контрольному етапі педагогічного експерименту було здійснено 

повторну діагностику рівня розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки ЕГ та КГ за визначеними критеріями, показниками та 

рівнями.   

Статистичний аналіз результатів впровадження функціональної моделі 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у 

процесі професійної підготовки здійснювався за допомогою критерію 

однорідності χ2 Пірсона. Використання цього критерію було обумовлено тим, 

що експериментальні дані були представлені у порядковій шкалі (L = 3: 

«шаблонний», «середній», «продуктивний»).  

Критерій ми використовували для порівняння двох вибірок на 

однорідність. Гіпотеза про однорідність припускає, що всі вибірки взято з 

однієї генеральної сукупності, і їм відповідають однакові функції розподілу.  

Число степенів свободи дорівнювало L – 1. Тобто 3 – 1 = 2. Для рівня 

значущості 0,05 і для даних чисел свободи критичне значення р = 5,99. 

Нульова гіпотеза полягає в тому, що вибірки не відрізняються, тобто 

будуть однорідними. Альтернативна гіпотеза заперечує нульову: вибірки 

відрізняються суттєво. Якщо емпіричне значення критерію менше 

критичного, то немає підстав відкидати нульову гіпотезу про однорідність 

вибірок. Якщо емпіричне значення критерію перевищує критичне значення, 

слід прийняти альтернативну гіпотезу про суттєві відмінності між 

вибірками [23].  
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Для визначення вірогідності подібностей та відмінностей 

експериментальних даних щодо визначення рівнів розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у КГ та ЕГ, виміряних у 

порядковій шкалі, ми вважали за доцільне використати критерій Пірсона χ2, 

емпіричне значення якого χ2
емп  розраховується за формулою: 

 

Далі порівнюємо одержані значення з χ2
0,05 . Якщо χ2

емп  ≤ χ2
0,05, то 

закономірним є висновок, що характеристики вибірок збігаються з рівнем 

значущості 0,05; якщо χ2
емп  › χ2

0,05, то це свідчить про те, що вірогідність 

відмінностей характеристик вибірок, що порівнюються, складає 95%. 

Статистична обробка одержаних даних проводилася за допомогою 

електронних таблиць «Excel 2010» (Microsoft), які дозволили провести аналіз 

вимірювань і розрахунок базових величин. 

Проаналізуємо результати визначення рівнів розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки у процесі професійної 

підготовки за кожним виокремленим показником. 

Розглянемо динаміку результатів експерименту за показником 

ціннісного критерію «Критичність мислення» (табл. 3.12, рис. 3.2). 

Таблиця 3.12 

Результати за показником «Критичність» 

Рівні 

Формувальний етап Динаміка 

ЕГ  

(161 ос.) 

КГ  

(163 ос.) 
ЕГ КГ 

Початковий 51,93% 46,99% -24,31% -1,63% 

Шаблонний 49,70% 28,42% 3,31% 0,54% 

Продуктивний 43,10% 24,60% 21,00% 1,10% 
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Рис. 3.2. Динаміка змін за показником «Критичність» 

 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки за показником ціннісного критерію 

«Критичність мислення» довів, що кількість студентів із продуктивним 

рівнем розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 7,21%, з 

шаблонним рівнем ‒ на 3,3% внаслідок зменшення кількості студентів з 

початковим рівнем на 24,31%.   

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки КГ за показником ціннісного критерію 

«Критичність мислення» залишився майже без змін. Кількість студентів КГ з 

продуктивним рівнем розвитку зросла на 1,1%; із шаблонним рівнем 

розвитку збільшилася на 0,5%, а з критичним зменшилась на 1,63%. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ представлено 

у таблиці 3.13. 

Оскільки χ2
емп  = 50,07 > 5,99 =  χ2

0,05, тому вірогідність відмінностей 

характеристик експериментальної і контрольної груп після закінчення 

експерименту складає 95%.   
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Таблиця 3.13 

Емпіричні значення критерію χ2 за показником «Критичність мислення» 

 КГ до  ЕГ до  КГ після  ЕГ після  

КГ до початку експерименту 0 0,02 0,56 57,92 

ЕГ до початку експерименту 0,02 0 0,53 56,03 

КГ після закінчення експерименту 0,56 0,53 0 50,07 

ЕГ після закінчення експерименту 57,92 56,03 50,07 0 

 

Забезпечення мотивації студентів до засвоєння та використання  

аналітичних знань професійного характеру є базовою умовою у процесі 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

(відповідно мотиваційного компонента). Створення викладачем 

мотиваційного середовища до опанування та використання у професійній 

діяльності аналітичних знань буде ефективним через вплив на професійні 

мотиви студентів, їх економічну культуру та відповідальність, які 

дозволяють виявляти ініціативу у активній та наполегливій навчально-

пізнавальній діяльності. Студенти демонструють захоплення процесом 

навчання, високі результати у навчальних досягненнях.    

Таким чином, початковий (до початку експерименту) стан 

експериментальної і контрольної груп за показником ціннісного критерію 

«Критичність мислення» співпадає, а кінцевий (після закінчення 

експерименту) – відрізняється. Можна зробити висновок, що ефект змін у 

мотиваційній складовій аналітичної компетентності зумовлений саме 

впровадженням функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Розглянемо динаміку результатів експерименту за показниками 

знаннєвого критерію «Глибина і широта мислення» (табл. 3.14, рис. 3.3). 
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Таблиця 3.14 

Результати за показником «Глибина і широта» 

Рівні 

Формувальний етап Динаміка 

ЕГ 

 (161 ос.) 

КГ  

(163 ос.) 
ЕГ КГ 

Початковий 8,84% 31,69% -20,99% 0,54% 

Шаблонний 52,49% 44,26% 3,87% -2,73% 

Продуктивний 38,67% 24,05% 17,12% 2,19% 

 

 

Рис. 3.3. Динаміка змін за показником «Глибина і широта» 

 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки за показником знаннєвого критерію 

«Глибина і широта мислення» довів, що кількість студентів із продуктивним 

рівнем розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 17,12%, з 

шаблонним рівнем ‒ на 3,87% внаслідок зменшення кількості студентів з 

початковим рівнем на 20,99%.   

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки КГ за показником знаннєвого критерію 

«Глибина і широта мислення» залишився майже без змін. Кількість студентів 
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КГ з продуктивним рівнем розвитку зросла на 2,19%; із початковим рівнем 

розвитку збільшилася на 0,54%, а з шаблонним зменшилась на 2,73%. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ представлено 

у таблиці 3.15.  

Оскільки χ2
емп  = 52,38 > 5,99 =  χ2

0,05, тому вірогідність відмінностей 

характеристик експериментальної і контрольної груп після закінчення 

експерименту складає 95%.   

Таблиця 3.15 

Емпіричні значення критерію χ2 за показником «Глибина і широта» 

 КГ до  ЕГ до  КГ після  ЕГ після  

КГ до початку експерименту 0 0,03 0,62 61,23 

ЕГ до початку експерименту 0,03 0 0,49 59,27 

КГ після закінчення експерименту 0,62 0,49 0 52,38 

ЕГ після закінчення експерименту 61,23 59,23 52,38 0 

 

Когнітивний компонент аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки включає  економічні, аналітичні знання, комунікацію, 

інноваційне економічне мислення, які демонструють весь спектр їхньої 

майбутньої професійної діяльності в контексті сучасних економічних 

цінностей суспільства. Для ефективного формування цього компонента 

пропонуємо викладачеві фокусувати увагу студентів на конкретних 

економічних явищах та ситуаціях, переглядаючи відеоматеріали, рекламні 

ролики, аналізуючи можливі проблемні ситуації професійного характеру.  

Високі результати при сприйманні та засвоєнні економічних знань 

забезпечує участь  майбутніх бакалаврів з економіки в активній економічно-

професійній діяльності, яку можна моделювати за допомогою проблемного 

навчання, ігрових технологій навчання або під час практичних занять. 

Важливими є неформалізовані форми економічного навчання (телебачення, 

ЗМІ, навчальний заклад, виробництво), на які викладач повинен орієнтувати 

студентів.   
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Таким чином, початковий (до початку експерименту) стан 

експериментальної і контрольної груп за показником знаннєвого критерію 

«Глибина і широта мислення» збігається, а кінцевий (після закінчення 

експерименту) – відрізняється. Можна зробити висновок, що ефект змін у 

когнітивній складовій аналітичної компетентності зумовлений саме 

впровадженням функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Розглянемо динаміку результатів експерименту за показником 

операційного критерію «Логічність мислення» (табл. 3.16, рис. 3.4). 

Таблиця 3.16 

Результати за показником «Логічність» 

Рівні 
Формувальний етап Динаміка 

ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) ЕГ КГ 

Початковий 3,87% 28,96% -28,73% -2,73% 

Шаблонний 49,72% 46,44% 3,32% -2,19% 

Продуктивний 46,41% 24,60% 25,41% 4,92% 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка змін за показником «Логічність» 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки за показником операційного критерію 

«Логічність мислення» довів, що кількість студентів із продуктивним рівнем 



191 
 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 25,41%, з шаблонним 

рівнем ‒ на 3,32% внаслідок зменшення кількості студентів з початковим 

рівнем на 28,73%. Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки КГ за показником 

операційного критерію «Логічність мислення» залишився майже без змін. 

Кількість студентів КГ з продуктивним рівнем розвитку зросла на 4,92%; із 

початковим рівнем розвитку зменшилася на 2,19%, з шаблонним зменшилась 

на 2,73%. Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ 

представлено у таблиці 3.17. 

Таблиця 3.17 

Емпіричні значення критерію χ2 за показником «Логічність» 

 КГ до  ЕГ до  КГ після  ЕГ після  

КГ до початку експерименту 0 0,02 0,44 59,87 

ЕГ до початку експерименту 0,02 0 0,38 57,36 

КГ після закінчення експерименту 0,44 0,38 0 49,89 

ЕГ після закінчення експерименту 59,87 57,36 49,89 0 

 

Оскільки χ2
емп  = 49,89 > 5,99 =  χ2

0,05, тому вірогідність відмінностей 

характеристик експериментальної і контрольної груп після закінчення 

експерименту складає 95%.   

Таким чином, початковий (до початку експерименту) стан 

експериментальної і контрольної груп за показником операційного критерію 

«Логічність» збігається, а кінцевий (після закінчення експерименту) – 

відрізняється. Можна зробити висновок, що ефект змін у когнітивній 

складовій аналітичної компетентності зумовлений саме впровадженням 

моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Розглянемо динаміку результатів експерименту за показником 

операційного критерію «Кмітливість» (табл. 3.18, рис. 3.5). 



192 
 

Таблиця 3.18 

Результати за показником «Кмітливість» 

Рівні 

Формувальний етап Динаміка 

ЕГ  

(161 ос.) 

КГ  

(163 ос.) 
ЕГ КГ 

Початковий 3,87% 28,97% -26,52% -2,18% 

Шаблонний 51,93% 46,99% 3,86% -0,55% 

Продуктивний 44,20% 24,04% 22,66% 2,73% 

 

 

Рис. 3.5. Динаміка змін за показником «Кмітливість» 

 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки за показником операційного критерію 

«Кмітливість» довів, що кількість студентів із продуктивним рівнем розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 22,66%, з шаблонним 

рівнем ‒ на 3,86% внаслідок зменшення кількості студентів з початковим 

рівнем на 26,52%.   

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки КГ за показником операційного критерію 
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«Кмітливість» залишився майже без змін. Кількість студентів КГ з 

продуктивним рівнем розвитку зросла на 2,73%; із початковим рівнем 

розвитку зменшилася на 2,18%, з шаблонним зменшилась на 0,55%. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ представлено 

у таблиці 3.19.  

Таблиця 3.19 

Емпіричні значення критерію χ2 за показником «Кмітливість» 

 КГ до  ЕГ до  КГ після  ЕГ після  

КГ до початку експерименту 0 0,01 0,51 62,44 

ЕГ до початку експерименту 0,01 0 0,29 60,03 

КГ після закінчення експерименту 0,51 0,29 0 59,28 

ЕГ після закінчення експерименту 62,44 60,03 59,28 0 

 

Оскільки χ2
емп = 59,28 > 5,99 = χ2

0,05, тому вірогідність відмінностей 

характеристик експериментальної і контрольної груп після закінчення 

експерименту складає 95%.   

Таким чином, початковий (до початку експерименту) стан 

експериментальної і контрольної груп за показником операційного критерію 

«Кмітливість» збігається, а кінцевий (після закінчення експерименту) – 

відрізняється. Можна зробити висновок, що ефект змін у діяльнісній 

складовій аналітичної компетентності зумовлений саме впровадженням 

функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Розглянемо динаміку результатів експерименту за показником 

операційного критерію «Гнучкість» (табл. 3.20, рис. 3.6). 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки за показником операційного критерію 

«Гнучкість» довів, що кількість студентів із продуктивним рівнем розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 20,64%, з шаблонним 
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рівнем ‒ на 2,05% внаслідок зменшення кількості студентів з початковим 

рівнем на 22,69%. 

Таблиця 3.20  

Результати за показником «Гнучкість» 

Рівні 
Формувальний етап Динаміка 

ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) ЕГ КГ 

Початковий 16,80% 39,60% -22,69% -0,65% 

Шаблонний 46,20% 42,40% 2,05% -1,04% 

Продуктивний 37,00% 18,00% 20,64% 1,69% 

 

 

Рис. 3.6. Динаміка змін за показником «Гнучкість» 

 

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки КГ за показником операційного критерію 

«Гнучкість мислення» залишився майже без змін. Кількість студентів КГ з 

продуктивним рівнем розвитку зросла на 1,69%; із початковим рівнем 

розвитку зменшилася на 0,65%, з шаблонним зменшилась на 1,04%. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ представлено 

у таблиці 3.21. 
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Таблиця 3.21 

Емпіричні значення критерію χ2 за показником «Гнучкість мислення» 

 КГ до  ЕГ до  КГ після  ЕГ після  

КГ до початку експерименту 0 0,02 0,36 67,21 

ЕГ до початку експерименту 0,02 0 0,24 59,8 

КГ після закінчення експерименту 0,36 0,24 0 55,32 

ЕГ після закінчення експерименту 67,21 59,8 55,32 0 

 

Оскільки χ2
емп  = 55,32 > 5,99 =  χ2

0,05, тому вірогідність відмінностей 

характеристик експериментальної і контрольної груп після закінчення 

експерименту складає 95%. Таким чином, початковий (до початку 

експерименту) стан експериментальної і контрольної груп за показником 

операційного критерію «Гнучкість» збігається, а кінцевий (після закінчення 

експерименту) – відрізняється. Можна зробити висновок, що ефект змін у 

діяльнісній складовій аналітичної компетентності зумовлений саме 

впровадженням функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Розглянемо динаміку результатів експерименту за показником 

особистісного критерію «Самостійність» (табл. 3.22, рис. 3.7). 

Таблиця 3.22  

Результати за показником «Самостійність» 

Рівні 

Формувальний етап Динаміка 

ЕГ  

(161 ос.) 

КГ  

(163 ос.) 
ЕГ КГ 

Початковий 11,49% 46,15% -31,75% -6,92% 

Шаблонний 54,73% 40,00% 10,14% 5,38% 

Продуктивний 33,78% 13,85% 21,61% 1,54% 

 



196 
 

 

Рис. 3.7. Динаміка змін за показником «Самостійність» 

 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки за показником особистісного критерію 

«Самостійність мислення» довів, що кількість студентів із продуктивним 

рівнем розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 21,61%, з 

шаблонним рівнем ‒ на 10,14%  внаслідок  зменшення кількості студентів з 

початковим рівнем на 31,75%.   

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки КГ за показником особистісного критерію 

«Самостійність мислення» залишився майже без змін. Кількість студентів КГ 

з продуктивним рівнем розвитку зросла на 1,54%; із початковим рівнем 

розвитку зменшилася на 6,92%, з шаблонним зменшилась на 5,38%. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ представлено 

у таблиці 3.23. Оскільки χ2
емп  = 62,15 > 5,99 =  χ2

0,05, тому вірогідність 

відмінностей характеристик експериментальної і контрольної груп після 

закінчення експерименту складає 95%. Таким чином, початковий (до початку 

експерименту) стан експериментальної і контрольної груп за показником 
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особистісного критерію «Самостійність мислення» збігається, а кінцевий 

(після закінчення експерименту) – відрізняється. 

Таблиця 3.23  

Емпіричні значення критерію χ2 за показником «Самостійність» 

 КГ до  ЕГ до  КГ після  ЕГ після  

КГ до початку експерименту 0 0,03 0,45 69,21 

ЕГ до початку експерименту 0,03 0 0,38 65,38 

КГ після закінчення експерименту 0,45 0,38 0 62,15 

ЕГ після закінчення експерименту 69,21 65,38 62,15 0 

 

Можна зробити висновок, що ефект змін у рефлексивній складовій 

аналітичної компетентності зумовлений саме впровадженням функціональної 

моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Розглянемо динаміку результатів експерименту за показником 

особистісного критерію «Креативність мислення» (табл. 3.24, рис. 3.8). 

Таблиця 3.24  

Результати за показником «Креативність» 

Рівні 
Формувальний етап Динаміка 

ЕГ (161 ос.) КГ (163 ос.) ЕГ КГ 

Початковий 29,81% 37,42% -19,25% -12,27% 

Шаблонний 39,75% 38,65% 8,07% 8,59% 

Продуктивний 30,43% 23,93% 11,18% 3,68% 

 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки за показником особистісного критерію 

«Креативність» довів, що кількість студентів із продуктивним рівнем 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 11,18%, з шаблонним 
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рівнем ‒ на 8,07% внаслідок зменшення кількості студентів з початковим 

рівнем на 19,25%.   

 

Рис. 3.8. Динаміка змін за показником «Креативність» 

 

Варто зазначити, що рівень розвитку аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки КГ за показником особистісного критерію 

«Креативність» залишився майже без змін. Кількість студентів КГ з 

продуктивним рівнем розвитку зросла на 3,68%; із початковим рівнем 

розвитку зменшилася на 12,27%, з шаблонним зросла на 8,59%. 

Розрахунки емпіричних значень критерію χ2 для КГ та ЕГ представлено 

у таблиці 3.25.  

Таблиця 3.25  

Емпіричні значення критерію χ2 за показником «Креативність» 

 КГ до  ЕГ до  КГ після  ЕГ після  

КГ до початку експерименту 0 0,01 0,68 72,31 

ЕГ до початку експерименту 0,01 0 0,44 53,25 

КГ після закінчення експерименту 0,68 0,44 0 47,64 

ЕГ після закінчення експерименту 72,31 53,25 47,64 0 

 

Початковий 
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Оскільки χ2
емп  = 47,64 > 5,99 =  χ2

0,05, тому вірогідність відмінностей 

характеристик експериментальної і контрольної груп після закінчення 

експерименту складає 95%.   

Діяльнісний та рефлексивний компоненти аналітичної компетентності 

майбутніх бакалаврів з економіки полягає в тому, що майбутні фахівці 

повинні вміти використовувати аналітичні знання у безпосередній 

професійній діяльності: пропонувати ефективні заходи господарювання, 

проводити певний фінансово-економічний аналіз конкретної виробничої 

ситуації,  робити економічно обґрунтовані висновки, розробляти бізнес-план 

стратегічного розвитку підприємства, усвідомлювати свою економічну 

відповідальність, що забезпечує певний рівень конкурентоздатності та 

професійної мобільності.   

Таким чином, початковий (до початку експерименту) стан 

експериментальної і контрольної груп за показником особистісного критерію 

«Креативність» збігається, а кінцевий (після закінчення експерименту) – 

відрізняється. Можна зробити висновок, що ефект змін у рефлексивній 

складовій аналітичної компетентності зумовлений саме впровадженням 

функціональної моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу. 

Таким чином, у процесі проведення контрольного експерименту було 

підтверджено істотні відмінності окремо за кожним показником між рівнями 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

контрольної та експериментальної групи наприкінці експерименту. Це 

свідчить про ефективність розробленої та науково обґрунтованої моделі 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

засадах праксеологічного підходу. 

 

Висновки до розділу 3 

У розділі розкрито етапи проведення констатувального та 

формувального етапів педагогічного експериментів. 
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На констатувальному етапі експерименту було розроблено 

діагностичний інструментарій та схарактеризовано рівні розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки, розкрито їх 

зміст відповідно до ціннісного, знаннєвого, операційного, результативного 

критеріїв, було здійснено аналіз проблеми розвитку аналітичної 

компетентності в науково-педагогічній літературі.  

На початку експериментальної роботи було проведено опитування 

студентів, які навчаються на економічних спеціальностях, за результатами 

якого відзначено, що студенти економічних спеціальностей усвідомлюють 

важливість формування та розвитку в них аналітичної компетентності, що 

свідчить про необхідність розроблення і впровадження функціональної  

моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки на засадах праксеологічного підходу.  

Узагальнення результатів анкетування засвідчило, що 86,3% опитаних 

викладачів вважають за необхідне володіння аналітичною компетентністю 

майбутніми бакалаврами з економіки; 4,2% респондентів відповіли 

негативно; 9,5% – викладачам було важко відповісти на поставлене 

запитання. Викладачі погоджуються, що саме праксеологічна спрямованість 

освітнього процесу збагачує його новими методами й технологіями, які 

орієнтують студентів на якісне та продуктивне виконання майбутньої 

аналітичної діяльності внаслідок опановування прийомами її раціоналізації: 

оптимальної організації часу; раціональної роботи з навчальним матеріалом; 

використання ефективних прийомів запам’ятовування матеріалу тощо. 

Такий стан справ підтвердив наші теоретичні висновки щодо 

необхідності розроблення і впровадження функціональної моделі розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу, що відбулося на формувальному етапі 

педагогічного експерименту.  

Відповідно до запропонованої функціональної моделі було доповнено 

зміст фундаментальних та фахових дисциплін матеріалом аналітичної 
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спрямованості. Для організації аудиторної та самостійної роботи 

використовувалися методи інтерактивного навчання (акваріум, дерево 

рішень, мозковий штурм тощо), метод проєктів, метод кейсів, метод 

синектики, методи активізації пізнавальних мотивів, активні методи 

(створення ситуації успіху, баскет, інциденту, номінальних груп, бізнес-

симуляція, сенкан). Ефективним виявилися тренінги, інтерактивні форми 

занять (проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-бесіда, лекція з 

помилками, проблемні семінари, самостійна робота), бінарні заняття як 

форми організації навчальної діяльності студентів. Підтвердили свою 

доцільність визначені педагогічні умови: стимулювання мотивації щодо 

аналітичної діяльності як способу професійного становлення; синтезоване 

застосування традиційних та інноваційних методів та форм організації 

професійної підготовки бакалаврів з економіки, що забезпечують реалізацію 

аналітичної діяльності; використання навчально-методичного забезпечення, 

адекватного до змісту аналітичної діяльності; опанування майбутніми 

бакалаврами з економіки аналітичним інструментарієм  

На контрольному етапі було проаналізовано одержані результати. На 

основі їх кількісного статистичного та якісного аналізу виявлено, що 

реалізація функціональної моделі розвитку компонентів аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу призвела до суттєвих статистично значущих змін у 

рівнях її сформованості у студентів експериментальної групи.  

У студентів експериментальної групи спостерігалося зростання за 

показником «Критичність» на продуктивному (на 7,21%) та шаблонному 

(3,3%) рівнях. Зафіксовано, що кількість студентів із продуктивним рівнем 

розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на 

формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 17,12%, з шаблонним 

рівнем ‒ на 3,87% внаслідок зменшення кількості студентів з початковим 

рівнем на 20,99%. За показниками операційного критерію «Логічність», 

«Кмітливість» та «Гнучкість» також маємо, що кількість студентів ЕГ із 
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продуктивним рівнем розвитку аналітичної компетентності зросла на 25,41%, 

22,66% та 20,64% відповідно. Зафіксовано зростання за показником 

особистісного критерію «Самостійність»: кількість студентів із 

продуктивним рівнем розвитку аналітичної компетентності в ЕГ зросла на 

21,61%, а за показником «Креативність» на 11,18%.   

Узагальнення отриманих результатів підтвердило досягання мети 

дисертаційного дослідження, виконання його завдань та вірогідність 

експериментальних результатів на рівні значущості 0,05.  

Матеріали, які увійшли до розділу, опубліковано у роботах [278], [280], 

[283], [284], [286], [288], [291].  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано розв’язання наукової проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу. Результати пошуку підтвердили провідні 

положення наукового задуму й дали підстави сформувати висновки 

відповідно до поставлених завдань. 

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень, узагальнення 

закордонного та вітчизняного досвіду довели, що формування та розвиток 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки є необхідністю 

сьогодення та однією з вимог сучасного ринку праці. Водночас проблема її 

формування й розвитку не вирішувалася з позицій праксеології як науки, що 

вивчає загальні принципи й способи організації раціональних, доцільних і 

успішних дій.  

2. На підставі опрацювання сучасної науково-педагогічної літератури 

розкрито сутність, структуру та зміст категорії „аналітична компетентність 

майбутніх бакалаврів з економіки”. Залучення праксеологічного підходу до 

визначення аналітичної компетентності з позицій раціональної організації 

аналітичної діяльності дає підстави тлумачити феномен „аналітична 

компетентність майбутніх бакалаврів з економіки” як професійно значущу 

інтегральну характеристику особистості, що поєднує у собі індивідуальні 

характеристики мислення (логічність, кмітливість, глибина, широта, 

гнучкість, креативність, критичність) зі здатністю до аналітичної діяльності у 

професійній сфері.  

При цьому аналітична діяльність є цілеспрямованим процесом, у 

результаті якого первинна інформація перетворюється у вторинну, якісно 

більш довершену інформацію, завдяки вмінням аналізувати, синтезувати, 

узагальнювати, систематизувати, порівнювати, прогнозувати та оцінювати. 

На підставі структурного аналізу феномену „аналітична компетентність” 
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виокремлено та схарактеризовано його мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний і рефлексивний компоненти.  

Розвиток аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

є процесом удосконалення їхніх індивідуальних характеристик, що 

ґрунтується на сприйманні аналітичної діяльності як базової для професійної 

діяльності і реалізується через вплив на мотивацію здійснювати аналітичну 

діяльність, розвиток знань і вмінь виконувати аналітичну діяльність та 

здатність здійснювати рефлексію щодо неї. 

3. Ураховуючи та спираючись на теоретичні аспекти дослідження, 

обґрунтовано та розроблено функціональну модель розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу, яка базується на використанні комплексу 

методологічних принципів (системності, зв’язку теорії з практикою, 

активності, студентоцентризму, використання компетентнісних задач, 

динамічності, моделювання професійної діяльності) і передбачає 

вдосконалення змісту, залучення нетрадиційних форм (тренінги, проблемні 

семінари, бінарні заняття та ін.), методів інтерактивного навчання, проєктів, 

кейсів, синектики і засобів (компетентнісні задачі, матеріали мережі 

Інтернет, ситуативні інтерактивні завдання), що забезпечують розвиток 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки на засадах 

праксеологічного підходу.  

Позитивний вплив на розвиток аналітичної компетентності в межах 

розробленої функціональної моделі здійснюють педагогічні умови: 

стимулювання мотивації щодо аналітичної діяльності як способу 

професійного становлення; синтезоване застосування традиційних та 

інноваційних методів та форм організації професійної підготовки бакалаврів 

з економіки, що забезпечують реалізацію аналітичної діяльності; 

використання навчально-методичного забезпечення, адекватного до змісту 

аналітичної діяльності; опанування майбутніми бакалаврами з економіки 

аналітичним інструментарієм.  
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Розроблено діагностичний інструментарій для оцінювання рівнів 

(початковий, шаблонний, продуктивний) розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки, який містить комплекс 

діагностичних методик, критерії (ціннісний, знаннєвий, операційний, 

особистісний) та показники (критичність, глибина та широта, логічність, 

кмітливість, гнучкість, самостійність, креативність). 

4. Статистичний аналіз результатів експериментальної перевірки 

ефективності моделі розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу на рівні 

значущості 0,05 підтвердив її ефективність: на основі критерію Пірсона було 

підтверджено істотні позитивні зрушення між рівнями розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки контрольної та 

експериментальної груп. 

У студентів експериментальної групи спостерігалася позитивна 

динаміка за показником „Критичність” на продуктивному (на 7,21%) та 

шаблонному (3,3%) рівнях. Зафіксовано, що кількість студентів із 

продуктивним рівнем розвитку аналітичної компетентності майбутніх 

бакалаврів з економіки на формувальному етапі експерименту в ЕГ зросла на 

17,12%, з шаблонним рівнем ‒ на 3,87% внаслідок зменшення кількості 

студентів з початковим рівнем на 20,99%. За показниками операційного 

критерію „Логічність”, „Кмітливість” та „Гнучкість” також маємо, що 

кількість студентів ЕГ із продуктивним рівнем розвитку аналітичної 

компетентності зросла на 25,41%, 22,66% та 20,64% відповідно. Зафіксовано 

зростання за показником „Самостійність” особистісного критерію – кількість 

студентів із продуктивним рівнем розвитку аналітичної компетентності в ЕГ 

зросла на 21,61%, а за показником „Креативність” – на 11,18%.   

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки. Перспективи 

для подальших досліджень вбачаємо у вивченні проблеми розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів у процесі виробничої 



206 
 

практики, в умовах магістратури, під час неформального та інформального 

навчання, із залученням технологій e-learning та m-learning.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Перелік компонентів аналітичної компетентності різних фахівців,  

що був запропонований експертам  
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17.  Когнітивний аналітичні теоретичні знання    + 

18.  Функціональний уточнення шляхів організації власної 

діяльності, визначення на підставі знань 

і власного досвіду оптимальних методів 

роботи з інформацією 

 +   

19.  Дійовий аналітичні уміння і навички    + 

20.  Особистісно-

ціннісний 

мотиваційне й особистісне ставлення до 

аналітики та смислу її застосування в 

своїй діяльності 

   + 

21.  Операційний здатність до аналізу отриманої 

інформації та її формалізації, до 

порівняння, узагальнення, синтезу з 

даними, що є в наявності, розроблення 

варіантів використання інформації 

  +  

22.  Рефлексивний рефлексія, осмислення, самоаналіз, 

саморефлексія й самооцінка власної 

діяльності та її результатів, 

  +  

23.  Мотиваційний спрямованість та мотивація особистості 

на виконання аналітичної діяльності 

   + 

24.  Акмеологічний прагнення до розвитку та 

самовдосконалення 

  +  

25.  Ціннісно-

мотиваційний 

мотиваційне й особистісне ставлення до 

інформації та смислу її застосування в 

своїй діяльності 

   + 

26.  Поведінково-

діяльнісний 

здатність використовувати інформацію, 

аналітичні уміння і навички, рівень 

саморегуляції 

  +  

27.  Аналітично-

прогностичний 

здатність до прогнозування результатів 

реалізації проблемної ситуації, 

відповідного оформлення результатів 

аналізу та їх передачі 

 +   

28.  Інформаційно-

технологічний 

інформаційно-аналітичні технологічні 

знання 

+    
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29.  Інформаційно-

реалізаційний 

загальна культура роботи з 

інформацією, інформаційна і 

комп’ютерна грамотність; здатність до 

практичного використання інформації 

для розв’язання проблем 

+    

30.  Комунікативний комунікаційні уміння і навички +    

31.  Суб’єктний здатність дотримуватися принципів і 

правил поведінки й спільної діяльності 

в інформаційному середовищі та 

комунікаційних системах 

+    

32.  Інший варіант      
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Додаток Б 

Деякі математичні моделі економічних задач 
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Додаток В 

Опитувальник щодо ставлення майбутніх бакалаврів з економіки  

до їх аналітичної компетентності 

 

Запитання Відповіді 

Чи вважаєте Ви себе достатньо аналітично 

компетентним? 
 

Чи є для Вас необхідністю поглиблення своїх навичок 

аналітичної діяльності (аналіз, синтез, порівняння 

тощо) для здійснення майбутньої  професійної 

діяльності? 

 

Чи повинен володіти аналітичною компетентністю 

майбутній бакалавр з економіки? 
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Додаток Г 

Анкета для викладачів математичних та економічних дисциплін  

щодо сутності аналітичної компетентності та необхідності її розвитку  

у майбутніх бакалаврів з економіки на засадах праксеологічного підходу 

 

Запитання анкети Відповіді (так) 

Чи повинен володіти аналітичною компетентністю  

майбутній бакалавр з економіки? 
 

Чи приділяєте Ви увагу розвитку  аналітичної 

компетентності  майбутніх бакалаврів з економіки 

спеціально під час аудиторних занять?  

 

Чи вважаєте Ви за необхідне модернізувати 

професійну підготовку майбутніх бакалаврів з 

економіки так, щоб розвивати в них аналітичну 

компетентність? 

 

Як Ви вважаєте, чи сприяє розвитку аналітичної 

компетентності майбутніх бакалаврів з економіки 

формування прийомів розумової діяльності? 

 

Як Ви вважаєте, чи є здатність до раціональної 

діяльності основою для побудови моделі розвитку 

аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з 

економіки? 
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Додаток Д 

Тест на визначення рівня критичного мислення  

 Лоурена Старкі (Lauren Starkey)  

  

Інструкція. Тест розроблений для того, щоб з’ясувати, наскільки добре 

Ви володієте навичками критичного мислення. Можливо, колись Ви вже 

вивчали дещо з цього питання. Якщо це дійсно так, то, швидше за все, Ви 

прекрасно відповісте на низку питань. Однак у тесті можуть зустрітися 

питання, які можуть здатися Вам складними.  У тесті є 30 альтернативних 

запитань. Використовуйте стільки часу, скільки знадобиться, щоб відповісти 

на кожне питання. У багатьох випадках не буде правильного або 

неправильного вибору, тому що навички критичного мислення включають 

або вибір найбільш обґрунтованого варіанту, або вибір того пункту, який 

найкраще відповідає на питання.  

1. Ви провели успішний пошук роботи, і тепер у Вас є три різних пропозиції на 

вибір. Що Ви можете зробити, щоб найбільш ретельно вивчити своїх потенційних 

роботодавців? (Відзначте все, що підходить):  

a. досліджувати їх вебсайти  

b. подивитися новини, щоб з’ясувати, чи згадуються в них дані компанії;  

c. досліджувати їх фінансове становище;  

d. поговорити з тими людьми, які вже працюють на ці компанії.  

2. Щопонеділка Ваш викладач проводить тест із заданого на вихідні матеріалу 

для читання. Оскільки в середньому він задає читати не менше 50 сторінок 

підручника, то на контрольні питання відповісти важко, і до сих пір Ви ще не 

отримували хороших оцінок за такі тести. Яку відповідь можна вважати найкращою 

ідеєю для розв’язування проблеми й поліпшення твоїх оцінок?  

a. попросити викладача давати завдання раніше на тижні;  

b. витрачати більше часу в суботу і в неділю на читання і вивчення;  

c. вставати на годину раніше в понеділок вранці, щоб ще раз пробігтися очима по 

тексту;  

d. добре спати вночі й щільно снідати вранці перед тестом.  

 3. Який умовивід є найкращим для судження, що починається: «вісім людей в 

моєму класі ...»?  

a. люблять тефтелі, значить, і мені слід їх любити;  

b. живуть в квартирах в південній частині міста, тому я теж повинен там жити;  

c. які готувався за конспектами Йосипа, отримали трійки, тому я теж її отримаю;  

d. які вже зустрічалися з новим директором школи, він сподобався, тому мені він 

теж сподобається.  

 4. Що із запропонованого нижче НЕ є прикладом техніки умовляння?  

a. Джинси з тигровим принтом можна придбати у Вашому місцевому гіпермаркеті.  
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b. Кращі з кращих матерів готують консервований чилі Лонгхорн.  

c. «Голосуйте за мене, і я обіцяю Вам поліпшити наші школи. Мій супротивник 

хоче лише скоротити шкільний бюджет!»  

d. Наші шини не тільки краще виглядають, але і їдуть.  

 5. Що є обґрунтованим судженням?  

a. Мені наснилося, що я отримав трійку за тест з біології, а потім це сталося наяву. 

Якщо я хочу отримати в наступний раз оцінку краще, потрібно, щоб мені приснився більш 

сприятливий сон.  

b. Оксана хотіла краще водити машину, тому вона пішла на уроки водіння і 

вивчила посібник з автомобіля. Вона дійсно стала краще водити машину.  

c. Після сильного штормового вітру в минулому жовтні всі листя впали з дерев. 

Тоді я і дізнався, що вітер – це те, що змушує листя опадати.  

d. Коли Максим зрозумів, що застудився, він почав приймати Coldrex. Через чотири 

дні він відчув себе набагато краще завдяки цьому препарату.  

 6. Ви намагатєтеся вирішити, який автомобіль купити. Ви будуєте діаграму, 

яка порівнює двомісний спортивний автомобіль, двохдверний седан і 

мініпозашляховик в трьох категоріях. Що не є прийнятним критерієм вибору в даній 

категорії?  

a. ціна  

b. пробіг автомобіля на одиницю витрати палива (в кілометрах)  

c. тиск у шинах  

d. місткість багажника  

 7. Яка відповідь найточніше представляє ситуацію, в якій рішення прийнято 

під впливом емоцій?  

a. Ви ненавидите зиму, тому, хоча це занадто дорого для Вас, Ви обираєте 

відпустку на Багамах.  

b. Школа закривається після загрози використання бомби.  

c. Дохід Вашої компанії за третій квартал виявився набагато вищим, ніж його 

передбачали.  

d. Вам потрібен новий міксер, тому Ви переглядаєте всі оголошення і купуєте його, 

коли він виставляється на розпродажі.  

 8. У якому випадку краще за все провести дослідження, пішовши в бібліотеку, 

а не шукаючи в Інтернеті?  

a. Ви пишите звіт про недавні рішеннях Верховного суду США.  

b. Ви хочете вивчити історію зростаючої (результативної) акції, яку маєте намір 

придбати.  

c. Вам потрібно порівняти процентні ставки за кредитною карткою.  

d. Ви хочете більше дізнатися про старі стежки через ліс у Вашій місцевості.  

 9. Ви читаєте новини в газеті про переговори з приводу зарплати працівників 

громадського транспорту. Працівники погрожують завтра влаштувати страйк, якщо 

їх вимоги підвищити заробітну плату і покращити пільги не будуть задоволені. Що з 

переліченого нижче є висновком цього сценарію?  

a. Премії по страхуванню здоров’я дуже дорогі.  

b. Через кілька тижнів ціна на бензин спровокує підвищення цін на квитки.  

c. Людям, які їздять на автобусі, слід шукати можливу транспортну альтернативу.  

d. Роботодавцям ніколи не подобається задовольняти вимоги по зарплаті.  

 10. Що невірно в цьому судженні? «Ви думаєте, що нам потрібні нові правила 

для контролю забруднення повітря? Я вважаю, що у нас і так забагато правил. 

Політики тільки й люблять, що затверджувати нові обмеження і контролювати нас 

ще більше, ніж вони вже роблять. Це пригнічує. Безумовно, нам не потрібні ніякі 

нові правила».  

a. Автор цих слів не дбає про навколишнє середовище.  
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b. Автор цих слів змінив тему розмови.  

c. Автор цих слів балотується на політичний пост. 

d. Автор цих слів нічого не розуміє в проблемі забруднюючих викидів.  

 11. На що НЕ слід покладатися, коли Ви формулюєте оцінююче судження?  

a. інтуїція  

b. здоровий глузд  

c. плітки  

d. минулий досвід  

 12. Що НЕ є вагомим (валідним) судженням?  

a. Є шість банок консервованих помідорів в коморі, і ще чотирнадцять банок в 

підвалі. Більше у будинку немає ніяких банок з помідорами. Тому, в будинку є тільки 

двадцять банок консервованих помідорів.  

b. Всі ті, хто вчора рухався по федеральній автостраді в північному напрямку, 

запізнилися на роботу. Федір перебував на федеральній автостраді. Федір запізнилася на 

роботу.  

c. Хуан живе або в Канзас-Сіті, в Канзасі, або в Канзас-Сіті, Міссурі. Якщо він 

живе в Канзасі, то він – американець.  

d. Нікому, хто їсть в кафетерії, не подобається піца. Мій бос їсть в кафетерії. З 

цього випливає, що їй не подобається піца.  

 13. Яке твердження є оцінюючим судженням, а не описом факту?  

a. Моя презентація була чудова. Я впевнений, що мій директор підвищить мене 

тепер.  

b. Моя презентація була чудова. Всі клієнти сказали мені, що їм сподобалося.  

c. Моя презентація була чудова. Вона заслужила премію від керівництва.  

d. Моя презентація була чудова. Саме так це було відзначено на моїй атестації.  

 14. Ваша мрія – провести літо в Індонезії. Після певного аналізу інформації Ви 

вирішили, що для цієї поїздки необхідно 6000 долларів. Яка відповідь становить 

собою кращий варіант для постановки мети, щоб Ваша мрія стала реальністю?  

a. Скоротити дискреційні витрати (понад життєво необхідних) на 200$ в місяць і 

економити гроші.  

b. Попросити у членів сім’ї та друзів безоплатну грошову допомогу.  

c. Продати свій автомобіль і використати гроші на фінансування поїздки.  

d. Підшукати більш розумний з фінансової точки зору напрям для своєї літньої 

поїздки.  

15. Що невірно в наступному судженні? Америка – люби її, або вали звідси!  

a. Немає нічого неправильного в даному судженні.  

b. Воно має на увазі, що, якщо Ви їдете з країни на канікули, Ви її не любите.  

c. Воно не говорить Вам про те, як любити її.  

d. Воно пропонує тільки два варіанти, коли фактично існує ще багато інших.  

 16. Яка з цих ситуацій НЕ потребує розв’язування проблеми?  

a. Після того, як Вам привезли новий комп’ютер додому, Ви виявили, що в коробці 

немає миші.  

b. Коли Вам повернули ваші малюнки, Ви виявивили, що вони зовсім не ваші.  

c. Всі в Вашій команді хочуть влаштувати свято в Бургер Паласі, але Ви їли там 

тільки вчора ввечері.  

d. Бос просить Вас закінчити звіт до завтрашнього ранку, але сьогодні – день 

народження Вашого сина, а Ви обіцяли, що візьмете його сьогодні ввечері на футбол.  

 17. Який варіант вебсайту, швидше за все, надає саму об’єктивну інформацію 

про Авраама Лінкольна?  

a. www.members.aol.com/LeeV/Lincolnlover.html: домашня сторінка професора 

історичних наук, який написав книгу про президентство Лінкольна.  
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b. www.southerpower.org/assassinations: сайт Конфедеративної групи про гучні 

політичні вбивства, на якому більшість сторінок присвячено Лінкольну.  

c. www.lincolndata.edu: сайт групи збереження історичної спадщини, яка 

заархівувала всю переписку Лінкольна.  

d. www.alincoln-library.com: президентська бібліотека в Спрінгфілді, Іллінойс, 

присвячена біографії шістнадцятого президента.  

 18. Що є найбільш вірогідною причиною наступного:«Наша хокейна команда 

була непереможною в цьому сезоні».  

a. У інших команд немає нової хокейної амуніції.  

b. У нас є новий тренер, який посилено працює над нашою командою.  

c. Деякі учасники нашої команди були в хокейному таборі протягом літа.  

d. Я одягав свій щасливий светр перед кожною домашньою грою.  

 19. Що невірно в «логіці» нижченаведеного твердження?«Як ви можете 

вірити показанням свідка? Він же – засуджений злочинець!»  

a. Факт, що людина, яка дає показання, була визнана винною у злочині, не означає, 

що ця людина бреше.  

b. Засуджений злочинець не може свідчити в суді, діючому за нормами загального 

права.  

c. У автора цих слів є упередженість проти злочинців.  

d. Автор цих слів, очевидно, не відвідував юридичну школу.  

 20. Факти показують, що люди, які живуть в Антарктиці, отримують більш 

високі бали в опитуваннях про щастя, ніж люди, які живуть у Флориді. Який 

найкращий висновок може бути зроблений на підставі цих даних?  

a. Флоридці стали б щасливіші, якби вони переїхали в Антарктику.  

b. Люди в більш холодному кліматі щасливіші, ніж люди в більш теплому кліматі.  

c. В Антарктиці живуть тільки щасливі люди.  

d. Швидше за все, люди в Антарктиці, які набрали багато балів в опитуваннях про 

щастя, люблять сніг.  

 21. Що з нижченаведеного є обґрунтованим аргументом?  

a. Я отримав відмінно за тест. Вчора вночі я дуже втомився, не дивлячись на те, що 

я всього лише навчався. Щоб і далі отримувати відмінні оцінки, мені потрібно перестати 

так посилено вчитися.  

b. Ваш автомобіль погано їде. Ви нещодавно зверталися до нового механіка, коли 

Вампотрібно було замінити масло. Упевнений, що він – причина Ваших автомобільних 

проблем.  

c. Я не пилососив вже кілька тижнів. У мене з’явилося багато пилу і бруду по всій 

підлозі, а моя алергія загострилася. Якщо я хочу, щоб в будинку було чистіше, я повинен 

частіше пилососити.  

d. Boston Red Sox не перемагали в світових серіях майже сто років. У 2003 році 

вони виграли плей-офф Американської ліги. Red Sox скоро знову програє у світовій серії.  

 Прочитай абзац і дай  відпові на два наступних питання. Я завжди знала, що хочу 

стати морським біологом. У віці шести років батьки привели мене до акваріума, і мене це 

зачепило. Але тільки в коледжі я вирішила спеціалізуватися на океанографії, після того, як 

отримала роботу на дослідному рейсі по океану. Поїздку спонсорувала Служба 

Дослідження планктону, а наша мета полягала в тому, щоб зібрати якомога більше різних 

типів мікроскопічних рослин і тварин, наскільки це було можливо, щоб в результаті 

дізнатися, чи впливає – і як – зростання чисельності рибалок на морську екосистему. Наша 

група була розділена на дві команди, кожна була відповідальна за збір різних видів 

планктону. Робота з фітопланктоном, особливо з синьозеленими водоростями, була 

чудова. Ми вимірювали хлорофіл в воді, щоб визначити, де, і в якій кількості був 

фітопланктон. Працювалося добре, тому що вода була дуже прозора, без будь-якого осаду 

і без забруднювачів.  
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 22. Що таке фітопланктон?  

a. інша назва хлорофілу  

b. мікроскопічна рослина  

c. мікроскопічна тварина  

d. вид риби  

 23. Автор каже, що її дослідницька група з’ясовувала, чи привело зростання 

чисельності рибалок в зоні досліджень  

a. до позитивного впливу на місцеву економіку.  

b. до вичерпання ресурсів з постачання риби.  

c. до збільшення роботи для морських біологів.  

d. до негативного впливу на здоров’я оточуючих вод.  

 24. Ви хочете продати свій автомобіль трирічної давності й купити новий. 

Який вебсайт швидше за все надасть кращу інформацію як продати стару машину?  

a. www.autotrader.com: отримай актуальну оцінку і огляди для нових і старих 

машин; корисні поради щодо підвищення ціни.  

b. www.betterbusinessbureau.org: надає безкоштовну споживчу та бізнес-освіту; 

проконсультуйтеся з нами, перш ніж розпочати свій новий бізнес!  

c. www.newwheels.com: досліджуйте кожну деталь і модель останніх пропозицій 

Детройта.  

d. www.carbuyingtips.com: все, що Ви повинні знати, перш ніж купити новий 

автомобіль.  

 25. Яке з цих пояснень є найслабшим?  

a. Ціни на бензин настільки високі, що багато людей більше не будуть 

відправлятися в поїздки на далекі відстані.  

b. Завтра я не зможу одягти свою нову сорочку, тому що вона зараз в пранні.  

c. Домашня робота Миколи не була готова вчасно, тому що він здав її невчасно.  

d. У цьому році у нас немає нових підручників, тому що шкільний бюджет 

скоротили.  

 26. Яка з цих проблем є найсерйознішою?  

a. Ваш професор хворий і пропустить саме те заняття вранці, на якому Ви 

збиралися здати серйозний іспит.  

b. Ви втратили свій розклад справ і забули підготуватися до серйозного іспиту.  

c. Ви не можете знайтиту книгу, за якою Вам потрібно підготуватися до серйозного 

іспиту.  

d. Важливий іспит виявився набагато складнішим, ніж Ви вважали, туди входять 

питання, за якими Ви не готувалися.  

 27. Який з цих доводів є найважливішим для оцінки інформації, знайденої в 

Інтернеті?  

a. Автори, які публікуються в Інтернеті, як правило, менш кваліфіковані, ніж ті, які 

публікуються в паперових виданнях.  

b. Інтернет-автори зазвичай упереджені.  

c. Будь-хто може опублікуватися в Інтернеті; немає гарантії в тому, що те, що Ви 

читаєте, правдиво чи об’єктивно.  

d. Інформація, знайдена у пресі, майже завжди більш точна, ніж знайдена в 

Інтернеті.  

 28. Що невірно в наступному судженні?«Нам не слід змінювати систему 

оцінок на використання цифр замість букв. Адже потім вони заберуть наші імена і 

будуть звертатися до нас за номерами!»  

a. Висновок є занадто надмірним.  

b. Немає нічого неправильного в даному судженні.  

c. Учні не повинні брати участь в обговоренні типу класифікаційної системи їх 

школи.  
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d. Судження не пояснює, чому вони хочуть позбавитися буквених оцінок.  

 29. У чому дійсно полягає проблема, а не просто якись її вторинний наслідок?  

a. Твій банк стягує плату в розмірі 40 $ за повернуті чеки.  

b. Ви виписали чек в продуктовому магазині, але у Вас немає грошей, щоб 

забезпечити його грошовим покриттям.  

c. Щомісяця Ви витрачаєте більше грошей, ніж заробляєте.  

d. Минулого місяця Ви заплатили 120$ стягнень за повернення чеку Вашому банку.  

 30. Яка фраза є прикладом гіперболи?  

a. В ідеальному світі не було б ніякої війни.  

b. Це обладнання злякало б і шкуру кішки.  

c. Ви не найкращий кухар в світі.  

d. Він їздить майже так само швидко, як професійний гонщик в гонках Наскар. 

 

Визначення рівня критичного мислення. У таблиці наведено список 

правильних варіантів відповіді. Для визначення рівня критичного мислення 

необхідно порахувати кількість правильних відповідей і співвіднести 

результат з відповідним рівнем. 

 

Так, про низький рівень критичного мислення можна казати коли 

кількість правильних відповідей знаходиться в діапазоні від 0 до 5. Тобто, 

приблизно 16,00%. Нерідко зустрічається цифра і 10,00% правильних 

відповідей. Від 6 до 25 правильних відповідей свідчать про наявність 

середнього рівня критичного мислення. У людей з таким рівнем одна або 

кілька форм мислення, як от логіка, дидукція або рефлексія тощо – 

потребують розвитку. Насамкінець діапазон правильних відповідей від 26 до 

30 свідчить про високий рівень розвитку критичного мислення. 
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Додаток Е 

Тест “Встановлення закономірностей” 

Методика використовується для оцінки наступних якостей мислення: 

здатності до аналізу і порівняння, вміння робити логічні висновки, 

встановлювати асоціативні зв’язки, тотожність і відмінність, переключатися з 

однієї розумової дії на іншу, стійкість уваги й короткострокової пам’яті. На 

бланках 25 рядків, по 5 слів в кожному. Перед кожним рядком розміщений 

набір значків, який відповідає числу літер в словах. Задача досліджуваних 

полягає в тому, щоб за установленою і правильно зрозумілою закономірності 

розташування умовних знаків відшукати в рядках і підкреслити слова, 

позначені (зашифровані) цим набором умовних знаків. На виконання 

завдання відводиться 8 хвилин  

Зразок завдання:  

+ § : = пуля тара няня дядя  

: § + § ? стена слово холод чашка  

0 = § Х = тайна жажда ответ пепел  

§ : 0 : Х 0 статья сорока мнение скакалка 
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Результати оцінок:  

23-25 правильно розв’язаних рядків – відмінно,  

19-22 – добре,  

15-18 – задовільно,  

11-14 – погано 
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Додаток Є 

Тест на кмітливість  

Інструкція. Дайте відповідь на наступні питання так, як вам здасться 

найбільш правильним.  

1. У пустій склянці три горіха. Скільки горіхів у склянці?  

2. Чи може горобець називати себе птахом?  

3. Чи може чоловік одружитися із сестрою своєї вдови?  

4. У темній кімнаті знаходяться керосинова лампа, свічка й газова 

плита. Що ви запалите?  

5. Нічний сторож помер о 15 годині дня. Чи отримає він пенсію?  

6. Зазвичай місяць складається з 30-31 дня. Який місяць має 28 днів?  

7. Електричка рухається зі швидкістю 50 км/год, зустрічний вітер 

також має швидкість 50 км/год. В яку сторону може бути направлений дим?  

8. Ви - пілот. Ваш літак летить за маршрутом «Париж-Київ», пересадка 

в Празі. Скільки років пілоту?  

9. Скільки дев’яток від 1 до 100?  

10. На двох руках десять пальців. Скільки пальців на десяти руках?  

11. Зазвичай у пасажирських потягах ручки стоп-кранів червоні. Якого 

кольору мають бути такі ручки на пасажирських літаках?  

Обробка результатів. За кожну правильну відповідь ставиться 1 бал, 

при чому правильність питань може бути предметом обговорення в групі тих, 

хто відповідає на ці питання. При цьому необхідно пожаліти учасників 

опитування і наголосити на тому, що ця методика має лише ілюстративне 

значення при прийнятті рішення щодо кмітливості, тобто щодо питання про 

здібності виходити за рамки ситуацій, які трактуються буквально, 

нестандартно і мислити відносно до ідеї, посилатися на символічність 

людського мислення. 
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Додаток Ж 

Методика: «Дослідження гнучкості мислення» 

Дана методика дозволяє визначити варіативність підходів, гіпотез, 

вихідних даних, точок зору, операцій, що втягуються в процес розумової 

діяльності. Може застосовуватися як індивідуально, так і в групі.  

Хід виконання завдання. Досліджуваного пред’являється бланк із 

записаними анаграмами (наборами літер). Протягом 3 хв. вони повинні 

складати з наборів букв слова, не пропускаючи й не додаючи жодної букви. 

Слова можуть бути тільки іменниками.  

Обробка результатів. Підрахувати кількість вірно складених слів 

протягом 3 хв. 
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Зразок бланку 
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Додаток З 

Опитувальник креативності Д. Джонсона 

 

Інструкція.  

Шановні студенти, з метою визначення креативності та прояву 

творчості пропонуємо Вам дати відповіді на запропоновані твердження. У 

бланку для відповідей поставте кількість балів, відповідно до шкали 

оцінювання, навпроти номера твердження. Час виконання 10-15 хв.  

Оціночні  бали:  

1 – ніколи;  

2 – рідко; 

3 – іноді;  

4 – часто;   

5 – постійно.  

Опитувальник 

Творча особистість здатна:  

1. Відчувати тонкі, невизначені, складні особливості навколишнього 

світу (чутливість до проблеми, перевагу складнощів).  

2. Висувати й висловлювати велику кількість різних ідей у певних 

умовах (швидкість).  

3. Пропонувати різні види, типи, категорії ідей (гнучкість).  

4. Пропонувати додаткові деталі, ідеї, версії або рішення (спритність, 

винахідливість).  

5. Виявляти уяву, почуття гумору і розвивати гіпотетичні можливості 

(уява, здатність до структурування).  

6. Демонструвати поведінку, яка є несподіваною, оригінальною, але 

корисна для вирішення питання (оригінальність, винахідливість і 

продуктивність).  



264 
 

7. Утримуватися від прийняття першої ідеї, яка прийшла в голову, 

типової, загальноприйнятої позиції, висувати різні ідеї і вибирати кращу 

(незалежність, нестандартність).  

8. Виявляти впевненість у своєму рішенні, незважаючи на труднощі, які 

виникли, брати на себе відповідальність за нестандартну позицію, думку, яка 

сприятиме розв’язанню  проблеми (упевнений стиль поведінки з опорою на 

себе, самодостатня поведінка). 

 



265 
 

 

Додаток І 

Комплексний опитувальник  

«Основи аналітичної діяльності економіста» 

Інструкція. Кожне запитання є стислим описом реальної ситуації. 

Використовуючи надані дані, визначте, який із п’яти указаних варіантів 

відповіді є правильним. 
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Підрахунок результатів тесту 

За основу під час підрахунку загальної кількості балів буде взято 

кількість запитань, на які ви відповіли правильно.  

За неправильні відповіді не застосовуються жодні штрафні санкції. Вам 

потрібно уважно працювати над тестом, але не витрачайте надто багато часу 
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на будь-яке одне запитання чи розділ тесту. Якщо запитання здається вам 

занадто складним, переходьте до наступних запитань, ви зможете 

повернутися до складного запитання пізніше. Спробуйте відповісти на всі 

запитання, навіть якщо ви не цілком певні щодо правильної відповіді. Якщо 

ви змінили свою думку та хочете вибрати іншу відповідь, переконайтеся, що 

ви повністю стерли свій попередній варіант відповіді.  

Вам потрібно працювати якомога більш швидко та точно.
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Додаток К 

Ситуаційна вправа  

«Журнал «Помічник абітурієнта»: орієнтація на клієнта» 

Олександр Шаповалов вийшов з редакції журналу «Помічник абітурієнта» і сів за 

кермо свого «Сітроена». Його непокоїли думки щодо подальшого розвитку інформаційно-

рекламного видання, заснованого ним п’ять років тому. У Києві журнал вже непогано 

зарекомендував себе і має постійних клієнтів серед вищих навчальних закладів – 

основних рекламодавців видання. Але проблема в тому, що ринок київських клієнтів 

досить обмежений, адже останнім часом кількість вищих навчальних закладів не 

збільшується, як це було у 1990-ті роки. Отже, треба шукати потенційних клієнтів у інших 

регіонах України, а також активно працювати над утриманням існуючих клієнтів. Таке 

завдання стоїть перед нещодавно створеною в компанії службою маркетингу.  

Історія розвитку. Ще 1998 року студенти Національного технічного університету 

України «КПІ», брати Олександр та Євген Шаповалови, почали свою підприємницьку 

діяльність, заснувавши поліграфічну фірму «Хімджест», яка за вісім років перетворилася з 

пункту ксерокопіювання на потужний поліграфічний центр, що надає різні види послуг – 

від виготовлення буклетів до друку книжок. Наступною ідеєю молодих підприємців було 

створення видання, яке б містило інформацію про вищі навчальні заклади України. 

Олександр та Євген помітили, що зі збільшенням кількості вищих навчальних закладів і 

відкриттям великої кількості нових спеціальностей стало складніше розібратись у всьому 

різноманітті навчальних закладів і знайти про них вірогідну інформацію. Вихід у 2000 

році першого довідника для вступників до навчальних закладів фірми «Хімджест» 

виявився досить успішним проєктом. Тоді Олександр вирішив заснувати щомісячний 

журнал «Помічник абітурієнта». Знайомі Олександра висловлювали сумніви з приводу 

успіху такого видання, оскільки щороку абітурієнти змінюються, а отже, журнал не зможе 

знайти свого постійного читача. Але він вірив в успіх своєї ідеї і почав втілювати її в 

життя...  

Клієнти журналу. Специфічною особливістю більшості періодичних видань є те, 

що вони працюють на двох ринках. Перший – це ринок читачів, а другий – ринок 

рекламодавців, які теж є джерелом доходів для видань. Читачі платять за інформативність, 

при цьому видання має бути доступним для них за ціною, і тому редакція повинна 

залучати рекламу. Рекламодавці теж зацікавлені, щоб інформація в журналі була цікавою 

та корисною для читачів, що поліпшує сприйняття реклами в такому виданні. Але, разом з 

тим, багато рекламодавців не прагнуть урізноманітнити свої власні рекламні статті, 

подаючи з номера в номер стандартний текст. Отже, потрібно визначити оптимальне 

співвідношення інформації та реклами. В редакції журналу «Помічник абітурієнта» 

розуміють це і намагаються збільшувати обсяг та корисність інформаційної частини 

журналу. Інша цікава особливість періодичного видання – це те, що воно є товаром, який 

просувають на ринок, і одночасно може бути джерелом власного просування. Крім того, 

розміщення в журналі анкет дає змогу проводити маркетингові дослідження читацької 

аудиторії.  

Орієнтація на читачів. За п’ять років існування «Помічник абітурієнта» вже посів 

гідне місце на ринку спеціалізованих освітніх видань для тих, хто готується вступати до 

вищого або середньо-спеціального навчального закладу. Символом журналу стала сова, 

що уособлює мудрість та прагнення до знань. На відміну від інших подібних видань, які 

містять інформацію як для пошуку роботи, так і для вибору місця навчання, включаючи 

дошкільні заклади та спеціалізовані курси, «Помічник абітурієнта» має чітко визначену 

цільову читацьку аудиторію – старшокласників, які бажають продовжувати свою освіту. 
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Крім того, журнал розглядає свою аудиторію в більш широкому аспекті: сім’ї, в яких є 

старшокласники, що збираються отримувати вищу освіту, оскільки рішення про вибір 

майбутньої спеціальності значною мірою приймається за участю батьків. Журнал містить 

інформацію про різні вищі навчальні заклади, умови вступу до них, інтерв’ю з ректорами, 

статті про нові спеціальності, поради абітурієнтам від психолога, новини в галузі освіти 

тощо. Рубрика «Готуємось до іспитів разом», в якій друкують приклади вступних 

екзаменаційних білетів різних вищих навчальних закладів, дає змогу збільшити кількість 

постійних читачів журналу, які, придбавши один номер з екзаменаційними завданнями, 

зацікавлені в отриманні наступного, з відповідями на них. Редакція видання постійно 

проводить у журналі вікторини та опитування, учасники й переможці яких отримують 

призи: річні передплати на журнал та м’які іграшки у вигляді сови – символу журналу та 

ін. Основні канали збуту журналу – це мережі журнальних і газетних кіосків (близько 40% 

тиражу), передплата (близько 30%) та освітні виставки, що проводяться в різних містах 

України. Щороку кількість постійних передплатників журналу збільшується за рахунок 

жителів невеликих міст та селищ, у той час, як основні роздрібні продажі відбуваються у 

великих обласних центрах України. Проблемою є щорічне оновлення читацької аудиторії 

на 50-60%, оскільки випускники, які вже вступили до навчального закладу, перестають 

передплачувати або купувати журнал. Значною незручністю у розповсюдженні журналу 

стало те, що після розпаду єдиної мережі «Союздрук» в кожній області утворено свою 

мережу кіосків (а інколи навіть декілька), з якими досить важко налагоджувати роботу. 

Здебільшого вони зацікавлені у продажі освітньої літератури менше, ніж у продажі 

розважальних видань, а також іншої продукції, яка дає більші прибутки, і тому 

розміщують журнали у кіосках на менш привабливих для покупців місцях, що гальмує їх 

продаж через збутові мережі. Ще одним каналом розповсюдження журналу «Помічник 

абітурієнта» є освітні та книжкові виставки, такі як «Освіта та кар’єра», «Сучасна освіта в 

Україні», «Високі технології в освіті», «Книжковий світ» та ін. На виставках журнали 

розповсюджуються переважно безкоштовно, але, щоб уникнути їх придбання нецільовою 

аудиторією, журнал пропонують тим, хто заповнює спеціальну анкету, розроблену для 

проведення маркетингових досліджень з метою вивчення мотивацій читачів та 

поліпшення роботи журналу. Протягом року редакція бере участь у 15-16 виставках, які 

проводяться у Києві, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві тощо.  

Робота з клієнтами-рекламодавцями. Актуальним питанням в компанії є 

підвищення ефективності організації роботи з вишами-рекламодавцями. У редакції 

працюють три менеджери з роботи з клієнтами. Двоє з них співпрацюють із київськими 

рекламодавцями, а один – переважно з вищими навчальними закладами інших регіонів 

України. Причому, якщо у Києві менеджери постійно особисто зустрічаються з тими, хто 

приймає рішення про розміщення реклами, використовуючи індивідуальний підхід до 

кожного клієнта, то робота з іншими регіонами здійснюється за допомогою телефону або 

електронної пошти. Особисті зустрічі бувають досить рідко, лише під час освітніх 

виставок. Головний редактор журналу Ольга Голікова неодноразово наголошувала на 

необхідності збільшити кількість відряджень, але менеджери не дуже охоче до цього 

ставляться, як і взагалі до роботи з клієнтами з інших регіонів. Олександр чудово розуміє, 

що в умовах посилення конкуренції виникає проблема комплексного обслуговування 

клієнтів, встановлення з ними довгострокових взаємовигідних відносин. Деякі кроки в 

цьому напрямі вже зроблено, зокрема, запроваджено цінові знижки на рекламу для 

постійних клієнтів. Проте, очевидно, що цього замало, треба шукати можливості надання 

клієнтам додаткових послуг та переваг, враховуючи їх індивідуальні потреби.  

Розширення діяльності журналу. Олександр вже давно замислювався над 

розширенням діяльності компанії, щоб уникнути так званої «маркетингової 

короткозорості». Адже насправді абітурієнтам потрібен не журнал, а своєчасна та 

вірогідна інформація. Відділом маркетингу журналу нещодавно було проведено 

маркетингове дослідження з метою вивчення мотивацій під час вибору абітурієнтами 
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вищого навчального закладу, зокрема – часу прийняття рішення про вибір навчального 

закладу та спеціальності, джерел отримання інформації про вищі навчальні заклади та 

рівня довіри до різних джерел. Дослідження показали, що інформацію про вузи та 

спеціальності абітурієнти отримують переважно з довідників для вступників до вищих 

навчальних закладів, спеціалізованих видань, від знайомих, а також на освітніх виставках. 

Що стосується Інтернету, поки що цим джерелом для пошуку інформації про вищі 

навчальні заклади користується порівняно небагато абітурієнтів, але темпи зростання 

інтернет-користувачів в Україні свідчать про те, що вже в недалекому майбутньому 

ситуація може змінитися. Абітурієнти найбільше довіряють інформації, отриманій 

безпосередньо у навчальних закладах, від знайомих та з довідників для вступників. Крім 

журналу, компанія «Хімджест» продовжує щороку видавати довідник «Помічник 

абітурієнта» для вступників до вищих навчальних закладів, який користується неабиякою 

популярністю завдяки невисокій ціні та зручності користування. Нещодавно було 

створено сайт «Помічник абітурієнта» (www.abiturient.iatp.org.ua), на якому можна знайти 

корисні інформаційні статті, а також планується розміщувати посилання на 

інтернетсторінки вищих навчальних закладів. Виникає питання щодо доцільності 

створення повноцінної електронної версії журналу «Помічник абітурієнта», адже спочатку 

метою створення сайту було привернення уваги до журналу. Чи не призведе створення 

електронної версії журналу до зменшення кількості його передплатників? Потрібно також 

проаналізувати перспективи розширення діяльності компанії в інших сферах, зокрема, на 

радіо та телебаченні. Під’їжджаючи до друкарні, Олександр повернувся подумки до 

проблеми збільшення читацької аудиторії журналу. Мешканці Києва вже перевантажені 

інформацією: у них, як правило, є можливість отримати інформацію безпосередньо у 

приймальних комісіях навчальних закладів, а також в Інтернеті, тому читацьку аудиторію 

можна розширити переважно за рахунок жителів регіонів, де є проблеми з отриманням 

своєчасної та вірогідної інформації. Щоб журнал знайшов своїх читачів у різних регіонах 

України, потрібно більше уваги приділяти навчальним закладам цих регіонів, а не тільки 

київським. Як це зробити? Організувати мережі власних представників журналу в 

обласних центрах, які б готували спеціальні додатки з інформацією про регіональні вузи? 

Але, враховуючи не дуже великі розміри підприємства і помірні прибутки від його 

діяльності, досить складно організувати широку мережу власних представництв у 

регіонах. Треба шукати компромісні варіанти. Олександр прагне зробити «Помічник 

абітурієнта» найбільш авторитетним серед подібних видань в Україні й розуміє, що для 

цього треба багато працювати над його змістом. Журнал має висловлювати об’єктивні 

думки й поради тим, хто вступає до вищих навчальних закладів. Є ідеї щодо 

запровадження нових рубрик в журналі, збільшення статей незалежних авторів, 

порівняльної інформації про вищі навчальні заклади та працевлаштування їх випускників, 

появу критичної інформації про вищі навчальні заклади. Сьогодні журнал вже є 

справжнім помічником абітурієнтам і за багатьма критеріями виділяється серед інших 

видань, але треба ще багато зробити для його подальшого розвитку.  

 

Ситуаційна вправа «ТМ «Ласуня»:  

«Інноваційний маркетинг сприяє задоволенню потреб  

у здоровому харчуванні» 

«З часу появи на українському продовольчому ринку торговельної марки «Ласуня» 

ми вбачаємо своє завдання в розробленні й просуванні високоякісної, екологічно чистої, 

корисної для здоров’я продукції, – наголошує Сергій Дябло, голова спостережної ради 

акціонерної компанії. – За час, що минув після вдалого ринкового старту, ми 

відкоригували місію і стратегію розвитку компанії, зорієнтувавши свій потенціал на 
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задоволення потреб не тільки дитячого, але й дорослого населення країни. Гарантією 

успішної реалізації задуманого є інноваційно-креативний підхід менеджменту не лише 

власне Балтського молочно-консервного комбінату дитячого харчування, але й усіх 

виробничо-комерційних підприємств, що входять до інфраструктури ТМ «Ласуня», 

мережа якої розвинута майже в усіх регіонах України».  

Компанія. Балтський молочно-консервний комбінат (БМКК) було побудовано у 

1980 році в одному з найбільш екологічно чистих районів Східної Європи. Рішення про 

його будівництво, прийняте в 1975 році, спиралося на результати ретельних досліджень, 

які включали аналіз кліматичних умов (вони були ідеальні для розвитку молочного 

тваринництва), а також сировинної зони, на території якої була заборонена хімічна 

обробка ґрунту, що благодатно впливало на якість кормів і молока. У 80-х роках БМКК 

виробляв більше половини всіх замінників грудного молока у Радянському Союзі. 

Продукція БМКК успішно конкурувала з дорогими імпортними аналогами завдяки 

головній перевазі – екологічно чистому молоку. Весною 1997 року БМКК було 

перетворено на відкрите акціонерне товариство без участі держави. Основні засоби 

збереглися у відносно доброму стані, але водночас комбінат потребував інвестицій для 

кардинальної модернізації виробництва. Основним акціонером БМКК виступила 

американська компанія F.D. Import&Export Corp., яка мала досвід успішного просування 

продуктів харчування на ринках України й Росії. Завдяки їй уже до 1998 року торговельна 

марка «Ласуня» стабільно зарекомендувала себе на ринку України. На комбінаті було 

проведено реструктуризацію системи управління і виробництва, встановлено сучасне 

технологічне устаткування, що дало змогу здійснювати високотемпературну миттєву 

обробку молока. Внаслідок такого процесу знищуються усі шкідливі бактерії, а вітаміни й 

поживні речовини не руйнуються. Продукт у стерильних умовах розливається у 

герметичну упаковку, яка ідеально зберігає корисні властивості молока, при цьому не 

втрачаються натуральний смак і запах. Інноваційна технологія істотно подовжує термін 

зберігання молока. Наслідком реструктуризації комбінату є повне освоєння його 

проєктної потужності (можливість переробляти за добу до 480 тонн молочної сировини у 

період масової лактації, тобто з квітня до вересня). В інші періоди року обсяг 

перероблювання молока коливається від 150 до 250 тонн.  

Освоєні продукти й ринки. На початку 90-х років на українському ринку поряд із 

вітчизняним продуктом «Детолакт» з’явились продукти відомих іноземних виробників 

дитячого харчуванню, як. ВONA, Нїрр, Nestle, Nutrісіа, «Вінні» та інші. Традиційною 

маркетинговою стратегією Балтського комбінату є розробка та пропозиція споживачеві 

різноманітного асортименту високоякісних і доступних за ціною молочних продуктів, 

переважно дитячого харчування, які легко впізнати завдяки потужній рекламній компанії 

торговельної марки «Ласуня» («Усміхнена корівка»). Центральною в реалізації цієї 

маркетингової стратегії була ідея виробництва спеціалізованого дитячого харчування – 

легкозасвоюваних вітамінізованих молочних сумішей і каш із фруктовими й іншими 

смачними та корисними для здоров’я дітей наповнювачами. До них відносяться 

різноманітні сухі молочні суміші «Детолакт», що використовуються як замінники 

грудного материнського молока для годування дітей із перших днів життя. Ці продукти 

призначені для годування як дітей, здорових від народження, так і для дітей з вадами 

розвитку. На комбінаті виробляється новий для українського ринку продукт для вагітних 

жінок і мам-годувальниць. Крім того, освоєно виробництво води для дитячого харчування 

«Акваласка» і дитячого вітамінізованого молока тривалого зберігання «Ласуня», які 

можна використовувати й для приготування каш, і як готові продукти. Особливу увагу 

приділено упаковці, яка не тільки приваблива, але й містить усю необхідну для споживача 

інформацію про продукт.  

Ідея. До середини 80-х років Ігор Фруман і Сергій Дябло, що стояли біля витоків 

компанії, уже мали досвід просування і дистрибуції переважно імпортних продуктів 

харчування на ринках України й Росії. Вітчизняні державні підприємства проходили тоді 
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болючий етап приватизації і були нездатні наситити місткий ринок дитячого харчування. 

Ця обставина спонукала молодих підприємців серйозно замислитися про перспективність 

бізнесу, пов’язаного із забезпеченням дітей продуктами вітчизняного виробництва, які б 

вигідно відрізнялися від більшості аналогічних імпортованих товарів якісними й ціновими 

характеристиками. На той час вітчизняних виробників дитячого харчування просто не 

було. Два гіганти, що спеціалізувалися на виробництві дитячого молочного харчування 

(комбінати під Полтавою і в Балті) у 1996 році майже не функціонували. Підприємці, ре-

тельно вивчивши інвестиційну привабливість цих українських підприємств, зупинили свій 

вибір на комбінаті, розташованому в невеликому місті Балті на півночі Одеської області. 

Завдяки цілеспрямованості та послідовності у вирішенні поставлених перед собою 

завдань партнери зуміли за короткий час відновити в Балті виробництво різноманітного 

молочного харчування для дітей у колишніх обсягах і поліпшеної якості. Підприємці 

перейнялися ідеєю диверсифікованості асортименту, впровадження принципово нових для 

України продуктів харчування, орієнтованих не тільки на дітей, але й на дорослих. 

Наприклад, не давала спокою думка про освоєння ніші забезпечення високоякісним 

харчуванням багатомільйонної частини населення країни, що страждає діабетом. Вчасно і 

до місця трапилася інформація про корисний замінник цукру, що міститься у траві 

медовій-стевії. Ідея запропонувати споживачам цілу гаму натуральних соків, що не 

містять цукру консервантів та інших «малокорисних» інгредієнтів, але підсолоджених 

стевією, яка активно сприяє очищенню організму від радіонуклідів, здавалася 

інноваційною і дуже актуальною для мешканців України, що постраждали від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Виглядала дуже привабливою для реалізації й ідея 

використання потужностей комбінату, не зайнятих у міжсезоння, для виготовлення в 

різноманітному асортименті натуральних соків, корисних для всіх категорій населення, 

включаючи діабетиків. Залишалося відкритим лише питання місткості ринку інноваційних 

продуктів харчування і технологій їх просування до споживача.  

Постачальники й дистрибуція. Традиційно приділяючи підвищену увагу якості 

молока, що переробляється, компанія однією з перших у СНД почала успішно 

реалізовувати проєкти розвитку сировинної зони. Цими проєктами передбачалася 

технічна й інформаційно-консалтингова підтримка фермерів і невеликих агрофірм. 

Близько $2,5 млн. інвестованих у придбання й розміщення в сировинній зоні станцій 

збирання молока, дати БМКК змогу комерційно утримувати близько 25 тис. корів із 

приватного сектора Одеської області. Перевагою такої схеми взаємодії комбінату і 

виробників молока є прямий і справедливий розрахунок готівкою, за яким комплексно й 

оперативно враховуються якісні характеристики сировини. Таке стимулювання 

виробників молока з боку комбінату сприятливо вплинуло на соціально-економічний 

клімат у регіоні й сприяло залученню місцевих жителів до активного ведення молочного 

бізнесу, що став основним джерелом їхніх доходів. Системний підхід до реалізації 

продукції торговельної марки «Ласуня» знайшов своє втілення й у створенні ексклюзивної 

дистриб’юторської мережі. Вона охопила всю Україну, а її торговельні представництва 

активно функціонують у найбільших містах країни. У мережі працюють регіональні 

лікарі-педіатри, дієтологи, консультанти, що мають тісний контакт із медичними й 

дошкільними установами. Така побудова мережі зумовлена специфікою просування 

делікатних продуктів, якими є дитяче і дієтичне харчування. Детальнішу інформацію про 

«Ласуню» можна одержати, відвідавши сайт http://lasunya. com.ua. Завдяки ретельно 

продуманій і поетапно реалізованій маркетинговій стратегії торговельна марка «Ласуня» 

займає провідні позиції на українському ринку. За експертними оцінками незалежних 

маркетологів, частка продукції ТМ «Ласуня» тільки на молочному ринку України 

утримується на рівні 35%. Крім того, Балтський комбінат успішно експортує сухе молоко 

й вершкове масло в Росію, країни Балтії, Францію, Японію. Керівництво компанії 

постійно шукає можливості для збільшення доходів і розширення ринків збуту, освоюючи 

випуск цілої гами натуральних соків, підсолоджених стевією, під ТМ «Справжній сік». 
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Додаток Л 

Методика визначення впливу установки  

на результати розв’язування проблем 

Необхідний матеріал: для кожного досліджуваного 2 набори задач. 

Кожний набір повинен складатися з двох задач, які вимагатимуть 

продуктивного мислення і однієї, яка вимагає репродуктивного мислення.  

 

Хід виконання: 

І етап  

Інструкція для експериментальної групи: “На кожному з ваших бланків 

написано, що треба зробити. Намагайтеся придумати якомога більше 

оригінальних і нестандартних рішень поставленої задачі. Відповіді записуйте 

на листку. Для цього завдання вам дається 60 секунд.  

ІІ етап  

Обстежуваним пропонується інструкція: “На бланках даються 

аналогічні задачі з завданнями, що треба зробити. Відповіді записуйте на 

листках. Вам дається 60 секунд”.  

 

Обробка результатів  

3 бали – відповіді зустрічаються тільки 1 раз.  

2 бали – відповіді зустрічаються 2-5 разів.  

1 бал – відповіді зустрічаються більше 5 разів.  

Підраховується кількість балів, які набрали досліджувані. 

 

Завдання 

Субтест № 1. «Ви задумали бізнес у сільському господарстві. Яким 

чином його можна розпочати та довести до рівня країн ЄС?». 
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Субтест № 2. «Ви почали працювати менеджером в іноземній 

парфумерній компанії. Перед Вами поставили завдання розробити та 

запровадити програму «Школи краси для жінок». Ваші пропозиції.» 

Субтест № 3. «Як найшвидшим способом вирішити проблему 

організації будівництва доступного житла для всієї молоді?». 

 

Варіанти відповідей 

Субтест № 1 

1. Розробки сучасного бізнес – плану.  

2. Усунення існуючих прогалин в знаннях з даної сфери.  

3. Здійснення подорожі до країн ЄС з метою ознайомлення з досвідом 

ведення бізнесу в сільському господарстві.  

4. Залучення громадських організацій.  

5. Залучення міжнародних організацій.  

6. Визначення потенціалу регіону та людських ресурсів.  

7. Аналіз статистичних даних та інформації, що міститься в 

різноманітних джерелах.  

8. Повне здійснення заходів по висуненню пропозицій щодо 

обов’язкового страхування у сільському господарстві.  

9. Проаналізувати наявність усіх можливих негативних факторів, які 

перешкоджають організації такого бізнесу.  

10. Використання досвіду інших країн.  

11. Враховувати соціально – економічні чинники, що впливають на 

розвиток сільського господарства.  

12. Стимулювання працевлаштування молоді. 

 

Субтест № 2 

1. Розроблення детальної програми школи краси.  

2. Підготовка спеціалістів професіоналів для школи краси.  
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3. Залучення різних фахівців із перукарського мистецтва, візажу, масажу та 

ін.  

4. Запровадження роботи школи краси в школах –інтернатах для дітей 

вразливих категорій на умовах безоплатної допомоги таким учням.  

5. Вивчення та використання досвіду закордонних країн.  

6. Організація та проведення рекламних заходів щодо школи.  

7. Організація центрів допомоги людям із косметичними дефектами.  

8. Координація роботи з лікарями-дерматологами.  

9. Влаштування в школі майстер -класів.  

10. Медична та психологічна допомога.  

11. Організація центрів із надання пробних безкоштовних занять.  

12. Співпраця з ЗМІ.  

13. Організація виставок-продажів акційних товарів.  

14. Пошук та підбір постійних клієнтів для проведення публічних показових 

майстер – класів. 

 

Субтест № 3 

1. Розробки законодавчої бази.  

2. Усунення існуючих прогалин в праві.  

3. Розпочати масові проєкти малометражного доступного житла для 

соціально проблемної молоді.  

4. Введення в норму поняття соціальне житло, без права приватизації.  

5. Здійснення контролю за інвестиційною діяльністю.  

6. Створення департаменту по інвестиційній діяльності з функцією нагляду 

за будівництвом. 

7. Розроблення цінних паперів з обліку квартир.  

8. Надання привілеїв розподілу та обліку квартир державним організаціям.  

9. Сувора відповідальність за дотримання порядку у житлових комплексах.  

10. Надання квартир малозабезпеченим.  

11. Вплив на вартість квартир.  
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12. Здійснення контролю роботи Міністерства соціальної політики.  

13. Створення спеціального органу.  

14.  Використання досвіду закордонних країн.  

15.  Організація центрів допомоги сім’ям і безпритульним.  

16.  Матеріальна житлова підтримка сім’ї, що усиновила дітей.  

17.  Зібрання коштів шляхом благодійних внесків.  

18.  Медична та психологічна допомога жителям малометражних квартир із 

низьким соціальним забезпеченням.  

19.  Організація центрів по наданню їжі, одягу на місцях проживання 

малозабезпечених.  

20.  Збільшення допомоги по малозабезпеченості та безпритульності.  

21.  Спрощення системи усиновлення.  

22.  Допомога та підтримка працевлаштування таких осіб .  

23. Ратифікація міжнародних актів із внесенням відповідних змін до чинного 

законодавства України. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційного дослідження висвітлено й обговорено на науково-

практичних конференціях, зокрема, Міжнародних: „Наукова діяльність як 

шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця” 

(Суми, 2018, 2019); „Influence of scientific achievements in the education on the 

development of modern society” (Vilnius, Lithuania, 2019); „Пріоритетні 

напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти” (Харків, 2019); 

„Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних 

наук” (Одеса, 2019); Усеукраїнських: „Сучасні тенденції організаційно-

методологічного забезпечення підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх 

вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції” (Харків, 

2019).  

Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися й 

обговорювалися на засіданнях наукової лабораторії „Академічна культура 

дослідника” і одержали позитивну оцінку кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (2017-2019 рр.). 
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