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Ільєнко О. Л. Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у 

технічному університеті. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (015 

професійна освіта) – Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, Харків, 2020. – ДВНЗ ,,Донбаський державний 

педагогічний університет”, Слов’янськ, 2020. 

Актуальність дослідження. Процеси глобалізації економіки, ринку 

праці, науки, освіти, що стають невід’ємною частиною життя сучасного 

суспільства, актуалізують проблему підготовки і формування 

конкурентоспроможного фахівця, здатного постійно адаптуватися до 

радикальних змін у професії і залишатися затребуваним на ринку праці на 

довгі роки. Особливої значущості зазначена проблема набуває в аспекті 

підготовки фахівців для муніципальної економіки як базової галузі 

суспільного добробуту країни. 

Питання підготовки конкурентоспроможного фахівця взагалі, і 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, зокрема, мають 

розглядатися з декількох сторін: по-перше, з точки зору необхідності 

дотримання принципів демократії у розбудови економіки країни, основою 

чого має стати ідея вільної конкуренції. Держава повинна забезпечити 

законодавчу та нормативну базу для підтримки молодих фахівців, створити 

умови стимулювання стейкхолдерів, які здійснюють політику чесної 

конкуренції у працевлаштуванні молоді. Усвідомлення державою важливості 

вирішення питання конкурентоспроможності майбутніх фахівців вже 

знайшло своє відображення у новій Концепції вищої освіти та законодавчих 

документах, зокрема в Законі України ,,Про вищу освіту”, Національній 



 

доктрині розвитку освіти в Україні, Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року та ін. 

По-друге, необхідність формування конкурентоспроможності 

випускників закладів вищої освіти є одним із завдань імплементації 

Болонського процесу, який Україна зобов’язалась виконувати для 

реформування системи вищої освіти відповідно до європейських стандартів і 

рекомендацій та інтеграції до Європейського простору вищої освіти. 

Зазначений аспект логічно продовжується та деталізується в завданнях, які 

постають перед українськими університетами і виявляються в перегляді й 

корекції навчальних програм і планів на предмет їх гнучкості і відповідності 

потребам часу і суспільства, а також європейським рекомендаціям 

реформування вищої освіти. Показник працевлаштування випускників є 

обов’язковим елементом глобальних рейтингів для університетів, Він 

свідчить про якість наданої освіти і стає чітким орієнтиром для абітурієнтів 

при визначенні місця навчання. Необхідною умовою формування 

конкурентоспроможного фахівця у ЗВО стає підвищення практичної 

спрямованості навчальної підготовки, організації співпраці з працедавцями, 

створення на базі університетів бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, центрів 

допомоги у працевлаштуванні та плануванні кар’єри для студентів та 

молодих фахівців, тощо. Оскільки подібний досвід вже існує у провідних 

університетах світу, доречним і актуальним є його вивчення для подальшого 

втілення в українських закладах вищої освіти, зокрема, економічного 

спрямування. 

Зацікавленою стороною у формуванні конкурентоспроможного фахівця 

є сучасний працедавець, який спрямований отримати працівника, що не лише 

володіє необхідними професійними компетентностями, соціально-

значущими особистісними якостями, але й здатний адекватно та динамічно 

реагувати на постійні зміни в економіці й на ринку праці, що в цілому 

позначається не лише на рівні його особистої професійної майстерності, а й 

на розвитку підприємства та економіки взагалі. 



 

Отже, формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця є 

актуальною соціально-педагогічною проблемою, що виокремлює більш 

конкретні питання професійної спрямованості, неперервного 

самовдосконалення фахівців, планування ними індивідуальної кар’єрної 

траєкторії, професійної рефлексії, створення ефективно діючого та 

комфортного професійного середовища, навчання впродовж життя. 

Доведено, що проблема підготовки конкурентоспроможного фахівця набуває 

особливої актуальності щодо працівників галузі муніципальної економіки. 

Установлено, що конкурентоспроможність майбутнього фахівця є  

інтегральною комплексною системною характеристикою його особистості як 

єдності професійно та соціально-значущих особистісних якостей, що 

становить сформованість його професійної спрямованості, компетентності, 

мобільності, майстерності, підвищує рейтинг та професійну затребуваність 

(шодо вимог роботодавців серед інших учасників конкуренції) на ринку 

праці і у цілому позначається на професійному статусі. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка фахівця муніципальної 

економіки у технічному закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – науково-методична система формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

процесі професійної підготовки в технічному закладі вищої освіти. 

Метою дослідження визначено виявлення впливу теоретично 

обґрунтованої та експериментально реалізованої системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

технічному закладі вищої освіти на ефективність формування його 

конкурентоспроможності. 

Для реалізації мети дослідження необхідно виконати завдання:  

1. виявити ступінь розробки проблеми професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця у вітчизняній та зарубіжній науковій думці 

у філософському, соціальному, психологічному, педагогічному аспектах; 



 

2. визначити методологічні основи дослідження конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця;  

3. виявити особливості професійної підготовки фахівця муніципальної 

економіки у вищих технічних закладах освіти;  

4. визначити суть та структурні компоненти конкурентоспроможності 

фахівця муніципальної економіки та розробити модель майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки;  

5. теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити науково-

методичну систему формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки в вищому технічному закладі освіти;  

6. уточнити критерії, показники, рівні сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки;  

7. розробити організаційно-методичне забезпечення процесу формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що підготовка 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

технічному закладі вищої освіти можлива завдяки реалізації теоретично 

обґрунтованої науково-методичної системи, що сприятиме формуванню його 

конкурентоспроможності, тобто здатності забезпечити собі стійке становище 

на ринку праці, готовності здійснювати ефективну професійну діяльність за 

умов конкурентної боротьби на основі набутих компетентностей, професійно 

та соціально значущих особистісних якостей, що відповідають вимогам 

сучасного ринку праці, і постійно самовдосконалюватися. 

Концепція дослідження полягає в реформуванні змісту професійної 

підготовки майбутнього фахівця муніципальної економіки, що зумовлено 

процесами глобалізації економіки, ринку праці й освіти в сучасному 

суспільстві, шляхом формування й розвитку якостей, що надають можливість 

фахівцю постійно адаптуватися до радикальних змін у професії і набувати 

шансів ефективного працевлаштування. Підготовка такого фахівця потребує 

вирішення питання щодо формування його конкурентоспроможності як 



 

інтегральної комплексної системної характеристики особистості, поєднання 

якостей та компетентностей, що дозволяють фахівцю здійснювати ефективну 

професійну діяльність за умов конкурентної боротьби, динамічно реагувати 

на зміни в професійному середовищі, досягати найкращого результату 

діяльності, підвищувати рейтинг та професійну затребуваність на ринку 

праці, набувати високого професійного статусу. 

Формування конкурентоспроможного майбутнього фахівця 

ґрунтується на взаємодії методологічного, теоретичного й технологічного 

концептів. 

Методологічний концепт містить філософські й психолого-педагогічні 

положення теорії наукового пізнання про сутність людини як суб’єкта 

соціальної дії  та її суб’єктного потенціалу з урахуванням змінювання 

комунікативної ситуації, активну роль особистості в перетворенні дійсності, 

удосконалення особистості та її діяльності, а також ідею агональності 

(змагальності); відображає ті підходи  загальнонаукової та конкретно-

наукової методології, взаємозв’язок і взаємодія яких  найбільше сприяє 

вирішенню  проблеми формування конкурентоспроможності особистості (і, 

зокрема, майбутнього фахівця), а  саме: системний, синергетичний, 

компетентнісно-середовищний, особистісно-діяльнісний, акмеологічний, 

аксіологічний, соціокультурний. 

Теоретичною базою дослідження  визначено систему основних 

філософських, соціологічних, психолого-педагогічних ідей, концепцій, 

вихідних категорій, основних понять, що визначають сутність досліджуваної 

проблеми: ідеї про суспільно-соціальний характер педагогічної діяльності; 

науково-теоретичні підходи до підготовки студентів у закладах вищої освіти 

на основі ідеї набуття конкурентоспроможності, подані в концепціях 

проєкту  Тюнінгу як процесу розроблення принципових підходів до 

створення, удосконалення, упровадження та оцінювання якості програм 

вищої освіти; студентоцентрованої освіти; мобільного навчання; кар’єрного 

коучингу; компетентнісної освіти; розвитку економічної та професійно-



 

технічної освіти в Україні; дослідження процесу формування й розвитку 

майбутніх конкурентоспроможних фахівців різних галузей; теоретичні 

дослідження стосовно природи конкуренції та конкурентоспроможності 

особистості в професійній реалізації: конкурентоспроможності як соціально-

економічної категорії; природи лідерства та успішності особистості; природи 

конкурентоспроможності фахівця.  

Технологічний концепт полягає в розробленні та впровадженні  

науково-методичної системи формування конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки в технічному закладі вищої 

освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній педагогічній науці комплексним 

дослідженням проблеми формування конкурентоспроможного майбутнього 

фахівця муніципальної економіки. Основні теоретичні та практичні 

результати, що характеризують особистий внесок дисертанта й винесено на 

захист, конкретизовано в таких положеннях. 

           Уперше: 

• теоретично обґрунтовано науково-методичну систему формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

(із наданням мети, завдань, принципів, методологічних підходів, структурних  

компонентів, етапів реалізації, методів, організаційних форм, критеріїв 

сформованості, рівнів оцінки і результатів), що передбачає сформованість 

компонентів: потребово-мотиваційного, когнітивно-операційного і 

рефлексивно-оцінного; схарактеризовано етапи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному 

закладі вищої освіти: пропедевтичний); діагностичний; змістово-діяльнісний; 

результативний; 

• розроблено модель особистості конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки. Визначено, що ядром особистості такого фахівця є 

професійна компетентність, спрямованість, мобільність, майстерність, що 



 

набуваються завдяки сформованості професійно- та соціально-значущих 

особистісних якостей; 

• визначено специфічні принципи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. 

Уточнено: 

• сутність конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки – інтегральної комплексної системної 

характеристики особистості майбутнього фахівця як єдності професійно- та 

соціально-значущих особистісних якостей, що становить сформованість його 

професійної спрямованості, компетентності, мобільності, майстерності, 

підвищує рейтинг та професійну затребуваність (шодо вимог роботодавців 

серед інших учасників конкуренції) на ринку праці і у цілому позначається 

на професійному статусі. 

• критеріальну базу сформованості майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки; 

• організаційні форми здійснення впливу на майбутнього фахівця 

муніципальної економіки з метою формування його 

конкурентоспроможності: традиційні, спеціальні академічні, спеціальні 

соціально-професійні. 

Подальшого розвитку набули технології, які забезпечують формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: 

цільового проєктування професійної реалізації; активізації мотиваційного 

потенціалу особистості; модульної (внесення в навчальні дисципліни 

спеціальних тем, модулів) та доповнювальної (діяльність поза межами 

навчальних занять) моделі уведення в навчальний процес інформації про 

конкурентоспроможність сучасного фахівця економічного профілю. 

Ключові слова: майбутній конкурентоспроможний фахівець, 

професійна підготовка, фахівець муніципальної економіки, формування 

конкурентоспроможності, науково-методична система, компоненти науково-

методичної системи, засоби формування конкурентоспроможності, критерії і 



 

показники конкурентоспроможності, етапи реалізації науково-методичної 

системи, експериментальна перевірка науково-методичної системи. 
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ABSTRACT 

O. Ilienko. Theoretical and methodological foundations of professional 

training of a future competitive professional for the urban economy at a technical 

university. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Doctor’s of Pedagogics degree in the specialty 13.00.04 – 

Theory and Methodology of Professional Education (015 Professional Education) 

– Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda, Kharkiv, 

2020. – SHEE ,,Donbass State Pedagogical University”, Sloviansk, 2020. 

Relevance of the research. The processes of economic globalization, labor 

market, science, education, which have become an integral part of society’s 

modern life, mainstream the problem of training and shaping a competitive 

professional capable of adapting to radical professional changes and remain in 

demand on the labor market for years to come. The problem in question is of 

particular importance in respect of the aspect of training professionals for the urban 

economy as the basic area of the country’s public welfare. 

The issues of training a competitive professional in general, and a 

competitive professional for the urban economy, in particular, must be addressed 

from several perspectives: first, in terms of the need to adhere to the principles of 

democracy in building the country’s economy, which should be based on the idea 

of free competition. The state should provide the legislative and regulatory 

framework to support young professionals and create conditions for stimulating 

stakeholders holding a fair competition policy for youth employment. The state’s 

awareness of the importance of addressing the issue of competitiveness of future 

professionals has already been reflected in the new Higher Education Concept and 

legislative documents, in particular in the Law of Ukraine on Higher Education, 

the National Doctrine of Educational Development in Ukraine, the National 

Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021, and others. 

Second, the need to shape the competitiveness of university graduates is one 

of the tasks of implementing the Bologna Process, which Ukraine has undertaken 

to reform the higher education system in accordance with the European standards 



 

and recommendations and to integrate into the European Higher Education Area. 

This aspect is logically continued and detailed in the tasks that Ukrainian 

universities face and which are reflected in the revision and correction of curricula 

and plans for their flexibility and compliance with the needs of time and society, as 

well as the European recommendations for higher education reform. The Alumni 

Employment Index is a must-have element of global university rankings; it reflects 

the quality of the education provided and becomes a clear benchmark for 

applicants when determining their place of study. A necessary condition for the 

formation of a competitive professional at HEI is to enhance the practical 

orientation of training, organization of cooperation with employers, establishment 

of university-based business centers, business incubators, employment assistance 

and career planning centers for students and recent graduates, etc. As such 

experience already exists in the world’s leading universities; it is appropriate and 

relevant to study the latter for further implementation in Ukrainian higher 

education institutions, specifically, in the economic field. 

An interested party in the shaping a competitive professional is the modern 

employer, who aims to get an employee who not only possesses the necessary 

professional competences, socially significant and personal qualities, but also is 

able to respond adequately and dynamically to constant changes occurring in the 

economy and on the labor market, thus overall having an impact not only on the 

level of the individual’s professional skills, but also on the development of the 

enterprise and economy in general. 

Thus, the formation of competitiveness of a future professional is an urgent 

socio-pedagogical problem, which distinguishes more specific issues of 

professional orientation, continuous self-improvement of professionals, planning 

their individual career trajectory, professional reflection, creating a professional 

working environment and lifelong learning. 

It is established that the future professional's competitiveness is an integral 

complex systemic characteristic of the personality as a unity of professionally and 

socially significant personal qualities, which constitutes the formation of the 



 

professional orientation, competence, mobility, proficiency, raises the rating and 

professional demand for the employees in the labor market and in general affects 

the professional status. 

The object of the study is the professional training of a professional of urban 

economy at a technical university. 

The subject of the research is the scientific and methodological system of 

formation of the future competitive professional of urban economy in the process 

of vocational training at a technical university. 

The purpose of the study is to identify the influence of a theoretically 

grounded and experimentally implemented system of training a future competitive 

professional for urban economy at a technical university on the efficiency of 

his/her competitiveness formation. 

In order to realize the purpose of the research, it is necessary to fulfill the 

following tasks:  

1. to identify the degree of the development for the problem of professional 

training of the competitive professional in national and foreign scientific thought in 

philosophical, social, psychological, pedagogical aspects;  

2. to determine the methodological bases of researching the competitiveness of the 

future professional;  

3. to identify the specific characteristics of professional training of the professional 

of urban economy at technical universities;  

4. to determine the essence and structural components of the competitiveness of a 

professional in urban economy and develop a model of the future competitive 

professional of the urban economy;  

5. to theoretically substantiate and experimentally test the scientific and 

methodological system of formation of the future competitive professional of 

urban economy at a technical educational establishment;  

6. to specify the criteria, indicators, levels of formation for competitiveness of the 

future professional of urban economy;  



 

7. to develop the organizational and methodological support for the process of 

formation of competitiveness of the future professional of urban economy. 

           It is proved that he leading idea consists in the provision that the training of 

a future competitive professional for the urban economy at technical universities is 

possible through the implementation of a theoretically grounded scientific- 

methodological system, which will contribute to the development of his/her 

competitiveness, that is, the ability to attain a sustainable labor market situation, 

ready capacity to effectively perform one’s professional activity in the conditions 

of competition on the basis of acquired competences, professional and socially 

significant personal qualities that meet the requirements of the modern labor 

market as well as to constantly realize self-improvement. 

The concept of the research is developed, which consists in reforming the 

content of professional training of the future professional of the municipal 

economy, caused by the processes of globalization of the economy, labor market 

and education in modern society by forming and developing the characteristic that 

allow the professional to constantly adapt to radical changes in the profession and 

improve chances for an effective employment. Training for such type of 

professional needs to address the issue of shaping competitiveness as an integrated 

complex systemic personality characteristic combining qualities and competencies 

that allow the professional to perform professional activities effectively in a 

competitive environment, dynamically respond to the changes in the professional 

environment, achieve the best performance rating, be in demand in the labor 

market, acquire a high professional status. 

The formation of a competitive future professional is based on the 

interaction of the methodological, theoretical and technological concepts. 

The methodological concept contains philosophical, psychological and 

pedagogical provisions of the theory of scientific knowledge about the essence of 

the person as a subject of social action and its subjective potential, taking into 

account changing communication situation, the active role of the individual in the 

transformation of reality, the improvement of personality and his/her activity, as 



 

well as the idea agonality (competitiveness); reflects those approaches of general 

scientific and specific scientific methodology, the interconnection and interaction 

of which to the fullest extend contribute to solving the problem of formation of 

competitiveness of the individual (and, in particular, the future professional), 

namely: systemic, synergetic, competence-environment, personal and activity, 

acmeological, axiological , sociocultural. 

The theoretical basis of the study is defined as a system of basic 

philosophical, sociological, psychological and pedagogical ideas, concepts, initial 

categories, basic notions that determine the essence of the problem under study: 

ideas about the social nature of the pedagogical activity; scientific and theoretical 

approaches to the training of students at higher education institutions based on the 

idea of competitiveness, presented in the concepts of the Tuning project as a 

process of developing main approaches to the creation, improvement, 

implementation and evaluation of the quality of programs for higher education; 

student-centered approach to education; mobile learning; career coaching; 

competence education; development of economic and vocational education in 

Ukraine; research of the process of formation and development of future 

competitive professionals for different industries; theoretical studies regarding the 

nature of competition and competitiveness of the individual in professional 

realization; competitiveness as a socio-economic category; the nature of leadership 

and success of a personality; the nature of the competitiveness of the professional. 

The technological concept consists in developing and implementing a 

scientific and methodological system of formation of competitiveness of the future 

professional of the urban economy at a technical higher education establishment. 

The scientific novelty of the results obtained consists in the fact that the 

given doctoral thesis is the first in the national pedagogical science complex 

research as regards the development of the problem of shaping the competitiveness 

of a future professional for the urban economy. The main theoretical and practical 

results characterizing the author’s personal contribution and submitted for defense 

are specified in the following provisions. 



 

First: 

• the scientific-methodological system of shaping the competitiveness of a 

future professional for the urban economy (with provision of the purpose, tasks, 

principles, methodological approaches, structural components, stages of 

implementation, methods, organizational forms, criteria of formation, levels of 

assessment and results), which presupposes the formation of the following 

components: the need-motivational, the cognitive-operational and the reflexive-

evaluative one, is theoretically grounded;  the stages of shaping the 

competitiveness of a future professional for the urban economy at technical 

university are characterized, namely: the propaedeutic; the diagnostic; the content 

and activity-oriented; and the rrresultive one are characterized.  

• the model of the personality of a competitive professional for the urban 

economy has been developed. It has been determined that the core of the respective 

professional’s personality is the professional competence, orientation, mobility, 

and skills, which are acquired due to the formation of professionally and socially 

significant personal qualities; 

• the specific principles of shaping the competitiveness of a future 

professional for the urban economy are determined.  

Refined: 

• the essence of competitiveness of the future professional for the urban 

economy, which is an integrated complex systemic characteristic of the individual 

as the unity of professionally and socially significant personality qualities 

representing the formation of professional direction, competence, mobility, and 

skills, raises the rating and professional demand (regarding the demands of 

employers among other competitors) on the labor market and generally has an 

impact on the professional status. 

• the criterion base for the formation of the future competitive 

professional for the urban economy; 



 

• the organizational forms of exerting influence on the future professional 

for the urban economy in order to shape his/her competitiveness: the traditional, 

the special academic, and the special socio-professional ones. 

The technologies ensuring the shaping of competitiveness of a professional 

for the urban economy have received further development, namely: targeted 

modeling of professional fulfillment; activation of the individual’s motivational 

potential; the modular (introduction of special subjects, modules into the 

disciplines) and the supplementary (off-hour work) model of introducing the 

information on the competitiveness of a modern professional in the field of 

economics into the educational process. 

Key words: future competitive professional, professional training, 

professional for urban economy, formation of competitiveness, scientific- 

methodological system, components of scientific-methodological system, means of 

competitiveness formation, criteria and indicators of competitiveness, stages of 

scientific-methodological system implementation, experimental verification of the 

scientific-methodological system.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлено тим, що процеси 

глобалізації економіки, ринку праці, науки, освіти в сучасному суспільстві 

актуалізують проблему підготовки і формування конкурентоспроможного 

фахівця, здатного постійно адаптуватися до радикальних змін у професії і 

залишатися затребуваним на ринку праці на довгі роки. Особливої 

значущості означена проблема набуває в аспекті підготовки фахівців для 

муніципальної економіки як базової галузі суспільного добробуту країни. 

Питання підготовки конкурентоспроможного фахівця взагалі і 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки зокрема мають 

розглядатися в декількох аспектах. По-перше, з погляду необхідності 

дотримання принципів демократії в розбудові економіки країни, основою 

чого має стати ідея вільної конкуренції. Усвідомлення державою важливості 

вирішення питання конкурентоспроможності майбутніх фахівців уже відбито 

в новій Концепції вищої освіти та законодавчих документах, зокрема в Законі 

України ,,Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року та ін. 

По-друге, потреба формування конкурентоспроможності випускників 

закладів вищої освіти є одним із завдань імплементації Болонського процесу, 

який Україна зобов’язалася виконувати для реформування системи вищої 

освіти відповідно до європейських стандартів і рекомендацій та інтеграції до 

Європейського простору вищої освіти. Такий аспект логічно продовжено й 

деталізовано в завданнях, які ставляться перед українськими університетами 

і виявляються в перегляді й коригуванні навчальних програм і планів на 

предмет їх гнучкості й відповідності потребам часу й суспільства та 

європейським рекомендаціям реформування вищої освіти. Показник 

працевлаштування випускників є обов’язковим елементом глобальних 

рейтингів для закладів вищої освіти (ЗВО), оскільки засвідчує якість наданої 
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освіти і стає чітким орієнтиром для абітурієнтів під час визначення місця 

навчання. Обов’язковою умовою формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця у ЗВО стає підвищення практичної 

спрямованості навчальної підготовки, організації співпраці з працедавцями, 

створення на базі ЗВО бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, центрів допомоги у 

працевлаштуванні та плануванні кар’єри для студентів та молодих фахівців 

тощо. Оскільки провідні університети світу вже мають подібний досвід, 

доречним і актуальним є його вивчення для подальшого втілення в 

українських закладах вищої освіти, зокрема економічного спрямування. 

Зацікавленою стороною у формуванні конкурентоспроможного фахівця 

є сучасний працедавець, який прагне отримати працівника, що не лише 

володіє необхідними професійними компетентностями, соціально значущими 

особистісними якостями, але й здатний адекватно та динамічно реагувати на 

постійні зміни в економіці й на ринку праці, що в цілому позначається як на 

рівні його особистої професійної майстерності, так і на розвитку 

підприємства та економіки взагалі. Отже, формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця є актуальною соціально-педагогічною 

проблемою, розв’язання якої потребує вирішення конкретних питань щодо 

професійної спрямованості навчання, неперервного самовдосконалення 

фахівців, планування ними індивідуальної кар’єрної траєкторії, професійної 

рефлексії, створення ефективного й комфортного професійного середовища, 

навчання впродовж життя. 

Проблему конкурентоспроможності в науковій літературі зарубіжні та 

вітчизняні автори досліджували з різних поглядів. Так, в економічних науках 

конкурентоспроможність розуміють як рівень переваги або відставання 

товару, послуги, суб’єкта ринкових відносин на ринку порівняно з наявними 

там аналогічними товарами, послугами, об’єктами (Є. Гісматулліна, 

Т. Кутейницина); теорія менеджменту звертає увагу на проблему 

конкурентоспроможності персоналу (І. Ансофф, А. Вайсманн, М. Мескон, 

Дж. Пфеффер). З погляду психології розвитку особистості досліджуване 
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поняття розглядають у межах концепції самоефективності особистості 

(А. Бандура), її спрямованості на успіх (Дж. Грейсон), психосоціального 

розвитку людини (Е. Еріксон, Р. Мартенс, Г. Олпорт), аналізу соціальних 

стереотипів (А. Шмельов, Д. Котикова). 

Переосмислення наслідків негативізму суспільної думки щодо 

конкурентних відносин на ринку праці в радянській спадщині (М. Семикіна), 

наслідків ринкових реформ 90-х років ХХ століття стало поштовхом до 

виокремлення нового завдання у формуванні особистості фахівця – його 

конкурентоспроможності на ринку праці. В аспекті аналізу сучасного ринку 

праці доцільність формування конкурентоспроможного фахівця зумовлено 

нагальними проблемами його працевлаштування та ліквідування безробіття. 

Науковці (Л. Ємельянова, Н. Скрипник, В. Соченко та ін.) звертають увагу на 

віковий потенціал незайнятого населення, серед яких 30 % становлять молоді 

люди у віці до 35 років, що свідчить про незатребуваність молодих фахівців 

за умов сучасного ринку праці, тобто їхню конкурентну неспроможність. 

Причиною такого стану визначено низький рівень сформованості у 

випускників вітчизняних закладів вищої освіти фахових компетентностей. За 

традицією, посідаючи передові позиції у сфері теоретичної підготовки, 

молоді українські фахівці відстають за такими критеріями, як самореалізація 

й застосування знань на практиці. Крім того, невміння ,,продати себе” й 

реалізувати на практиці набуті знання стає каменем спотикання під час їхньої 

інтеграції в нове середовище, започаткування власної справи. Нагальність 

вирішення проблеми формування конкурентоспроможності фахівця 

підтверджено ще й тим фактом, що названа якість впливає на 

конкурентоспроможність економіки й соціальну стабільність у суспільстві в 

цілому, а отже, від конкурентоспроможності фахівця залежить соціально-

економічний розвиток держави. 

Проблема підготовки конкурентоспроможного фахівця набуває 

особливої актуальності щодо працівників галузі муніципальної економіки, 

оскільки в ситуації економічної нестабільності, коли наявне спадання 
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виробництва та зникнення багатьох спеціальностей, зростає роль професій 

економічного профілю, представники яких здатні здійснювати ефективну 

фахову діяльність та забезпечувати не лише функціонування муніципальних 

підприємств, організацій, виробництв, але й їхню конкурентоспроможність. 

Науковці наголошують на залежності конкурентоспроможності підприємств 

від конкурентоспроможності персоналу, який має бути здатним до 

інтелектуально-професійного розвитку, розроблення й упровадження 

інновацій на рівні світових стандартів, створення конкурентоспроможної 

продукції. Відзначено, що дослідники досить активно вивчають різні аспекти 

формування конкурентоспроможності організацій, підприємств, установ, 

товарів, послуг тощо (А. Желєзняк, Т. Загорна, І. Кирчата, О. Коковіхіна, 

І. Надточій, Т. Савчук-Поліщук, М. Янковський та ін.), тоді як проблемі 

формування конкурентоспроможного фахівця-економіста, здатного 

забезпечити цю конкурентоспроможність, присвячено значно меншу частку 

наукових праць (І. Волеваха, М. Семикіна, І. Цветкова). 

Отже, аналіз теоретичних і практичних здобутків учених, виявлення 

тенденцій розвитку вищої школи, дали змогу виявити суперечності стосовно 

досліджуваної проблеми: 

1) на рівні концептуалізації освітньої діяльності: 

• між процесами інтеграції України до світового освітнього простору, 

стрімкого зростання вимог до конкурентоспроможності фахівця та 

відсутністю концептуальних положень формування конкурентоспроможності 

як необхідної професійної якості майбутнього фахівця у професійних 

галузевих стандартах освіти України; 

• між частковою розробленістю теоретичних положень 

конкурентоспроможності підприємства (організації) і особистості фахівця в 

цілому на ринку праці та недостатнім методологічним і науково-теоретичним 

обґрунтуванням процесу формування конкурентоспроможного фахівця 

економічного профілю; 

2) на рівні визначення цілей формування майбутнього 
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конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: 

• між об’єктивною потребою суспільства в підготовці нової генерації 

конкурентоспроможних фахівців муніципальної економіки та неготовністю 

фахівців означеної спеціальності до діяльності за умов конкурентної 

боротьби, їхньою нездатністю забезпечити собі стійке становище на ринку 

праці. 

3) на рівні визначення змісту й технологій професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: 

• між необхідністю цілеспрямованого формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в процесі його 

професійної підготовки в технічному закладі вищої освіти та відсутністю 

цілісної обґрунтованої науково-методичної системи, що забезпечує цей 

процес. 

Усунення цих суперечностей потребує теоретико-методичного 

обґрунтування проблеми професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, розроблення й 

експериментальної перевірки науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

технічному закладі вищої освіти. Отже, актуальність проблеми, необхідність 

усунення суперечностей, недостатній рівень теоретичного вивчення й 

практичної розробленості зазначеної проблеми зумовили вибір теми 

дисертації ,,Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

у технічному університеті”.  

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

Дисертацію виконано згідно з темою наукового дослідження кафедри 

початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди ,,Сучасні освітньо-виховні технології в 

підготовці вчителів” (номер державної реєстрації 0111U008876) та науково-

дослідною роботою Харківського національного університету міського 
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господарства імені О. М. Бекетова ,,Професійна підготовка майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця економічної галузі в технічному 

університеті” (номер державної реєстрації 0119U002455). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(протокол № 4 від 10.11.2014) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук 

в Україні (протокол № 9 від 23.12.2014). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка фахівця муніципальної 

економіки у технічному закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – науково-методична система формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

процесі професійної підготовки в технічному закладі вищої освіти. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити науково-методичну систему формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

технічному закладі вищої освіти. 

Для реалізації мети дослідження необхідно виконати завдання: 

1. Виявити ступінь розробленості проблеми професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця у філософському, соціальному, 

психологічному й педагогічному аспектах у вітчизняному та зарубіжному 

науковому досвіді. 

2. Визначити методологічні основи дослідження 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

3. Виявити особливості професійної підготовки фахівця муніципальної 

економіки в національних і зарубіжних технічних закладах вищої освіти. 

4. Визначити сутність і структурні компоненти 

конкурентоспроможності фахівця муніципальної економіки та розробити 

модель особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки.  
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5. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити науково-

методичну систему формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки в технічному закладі вищої освіти.  

6. Уточнити критерії, показники та рівні сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

7. Розробити організаційно-методичне забезпечення процесу 

формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки. 

Провідною ідеєю дослідження є положення про те, що підготовка 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

технічному закладі вищої освіти можлива завдяки реалізації теоретично 

обґрунтованої науково-методичної системи, що сприятиме формуванню його 

конкурентоспроможності, тобто здатності забезпечити собі стійке становище 

на ринку праці, готовності здійснювати ефективну професійну діяльність за 

умов конкурентної боротьби на основі набутих компетентностей, професійно 

та соціально значущих особистісних якостей, що відповідають вимогам 

сучасного ринку праці, і постійно самовдосконалюватися. 

Провідна ідея ґрунтується на припущеннях, за якими успішність 

формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 

економіки залежить від: а) урахування особливостей підготовки майбутніх 

фахівців муніципальної економіки; б) розуміння конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця як сукупності потребово-мотиваційного, когнітивно-

операційного, рефлексивно-оцінного компонентів, формування яких 

відбувається в освітньому середовищі закладу вищої освіти; 

в) технологічного забезпечення реалізації науково-методичної системи 

формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки на засадах уведення модульної (поступове додавання спеціальних 

тем, модулів до навчальних дисциплін протягом усього процесу навчання) і 

доповнювальної (діяльність поза межами навчальних занять) моделей 

актуалізації в освітньому процесі інформації про конкурентоспроможність 
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сучасного фахівця економічного профілю. 

Концепція дослідження полягає в реформуванні змісту професійної 

підготовки майбутнього фахівця муніципальної економіки, що зумовлено 

процесами глобалізації економіки, ринку праці й освіти в сучасному 

суспільстві, шляхом формування й розвитку якостей, що надають можливість 

фахівцю постійно адаптуватися до радикальних змін у професії та набувати 

шансів ефективного працевлаштування. Підготовка такого фахівця потребує 

вирішення питання щодо формування його конкурентоспроможності як 

інтегральної комплексної системної характеристики особистості, поєднання 

якостей і компетентностей, що дають змогу фахівцю ефективно здійснювати 

професійну діяльність за умов конкурентної боротьби, динамічно реагувати 

на зміни в професійному середовищі, досягати найкращого результату 

діяльності, підвищувати рейтинг і професійну затребуваність на ринку праці, 

набувати високого професійного статусу. 

Формування конкурентоспроможного майбутнього фахівця 

ґрунтується на взаємодії методологічного, теоретичного й технологічного 

концептів. 

Методологічний концепт містить філософські й психолого-педагогічні 

положення теорії наукового пізнання про сутність людини як суб’єкта 

соціальної дії та її суб’єктного потенціалу з урахуванням змінювання 

комунікативної ситуації, активну роль особистості в перетворенні дійсності, 

удосконалення особистості та її діяльності, а також ідею агональності 

(змагальності); відображає ті підходи загальнонаукової та конкретно-

наукової методології, взаємозв’язок і взаємодія яких найбільше сприяють 

вирішенню проблеми формування конкурентоспроможності особистості (і, 

зокрема, майбутнього фахівця), а саме: 

- системний – як процес кількісних і якісних змін особистості в 

потребово-мотиваційному, когнітивно-операційному, рефлексивно-оцінному 

компонентах, які визначають системну характеристику фахівця; 

- синергетичний, у межах якого конкурентоспроможного фахівця 
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розглядають як професіонала, здатного оцінити майбутнє у варіантах 

самореалізації, розв’язувати  проблему в ситуаціях вибору, здійснювати 

цілепокладання й моделювання майбутнього; 

- компетентнісно-середовищний, що забезпечує своєрідний зв’язок 

освіти й ринку праці, який виявляється в унормуванні освітнього процесу в 

закладі вищої освіти та в урахуванні вимог зовнішнього середовища як 

чинника формування необхідного набору компетентностей майбутнього 

фахівця, що відображають його конкурентоспроможність;  

- особистісно-діяльнісний, у межах якого конкурентоспроможність 

досліджують як утворення, що виявляється в досягненні суб’єктом 

найкращого результату діяльності за умов конкуренції. Особливого значення 

набуває прагматичний компонент цього підходу, який відображає 

необхідність посиленої мотивації, адаптування до постійних змін, 

спрямованості на успіх, формування успішної моделі поведінки під час 

створення професійної кар’єри, визначення мети й засобів її реалізації тощо; 

- акмеологічний, з позицій якого конкурентоспроможного фахівця 

розглядають як такого, що досяг рівня акме – максимального поєднання 

якостей, необхідних для успіху за умов конкурентної трудової діяльності; 

- аксіологічний, у межах якого характер самозмінювання особистості 

фахівця як вимоги до його конкурентоспроможності виявляється у 

формуванні системи цінностей, насамперед цінностей власного потенціалу; 

- соціокультурний, у межах якого динаміку розвитку особистості 

конкурентоспроможного фахівця вивчають на тлі культурно-освітнього 

середовища суспільства. 

Теоретичний концепт визначає систему основних філософських, 

соціологічних, психолого-педагогічних ідей, концепцій, вихідних категорій, 

основних понять, що виявляють сутність досліджуваної проблеми, серед 

яких: 

• ідеї про суспільно-соціальний характер педагогічної діяльності 

(Н. Кузьміна, А. Маркова, О. Романовська); 
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• науково-теоретичні підходи до підготовки студентів у закладах 

вищої освіти на основі ідеї набуття конкурентоспроможності, подані в 

концепціях: проєкту Тюнінг як процесу розроблення принципових підходів 

до створення, удосконалення, упровадження та оцінювання якості програм 

вищої освіти (Ю. Рашкевич, Ю. Татур); студентоцентрованої освіти 

(Г. Дмитренко, Т. Міщенко, Т. Ріктор, А. Сбруєва, С. Сергєєв, Н. Стаднік, 

Г. Хоружий); мобільного навчання (Л. Вороновська, О. Кохановська, 

Л. Сушенцева); кар’єрного коучингу (С. Бреннан, Є. Неборський, К. Шилі); 

компетентнісної освіти (А. Андреєв, Н. Бібік, Е. Зеєр); розвитку економічної 

та професійно-технічної освіти в Україні (Н. Кононец, М. Левочко, 

Є. Неборський, О. Овчарук, О. Пометун); дослідження процесу формування й 

розвитку майбутніх конкурентоспроможних фахівців різних галузей 

(І. Бєлих, Л. Бодьян, Т. Ващило, Е. Гісматулліна, Ю. Дмитрієва, 

Ю. Завалевський, Н. Корнейченко, Д. Котикова, Д. Мустафіна, В. Оганесов, 

П. Осипов, О. Потапова, О. Романовська, М. Шилова); 

• теоретичні дослідження стосовно природи конкуренції та 

конкурентоспроможності особистості в професійній реалізації: 

конкурентоспроможності як соціально-економічної категорії (В. Андреєв, 

І. Ансофф, М. Архипенко, Н. Глевацька, Л. Ємельянова, А. Желєзняк, 

А. Плугарева, М. Семикіна, Ф. Тухтаров, О. Філь, С. Хазова); природи 

лідерства та успішності особистості (І. Бех, Л. Грень, В. Михайличенко, 

О. Романовський); природи конкурентоспроможності фахівця (Р. Ахметін, 

В. Бикова, В. Виненко, О. Кусакіна, Л. Митіна, Л. Рахуба, А. Скокло); 

конкурентоспроможності кадрів в економічній системі підприємства 

(І. Зінов’єв, О. Перевозова, М. Портер, О. Трохимець, Р. Фатхутдінов, 

А. Шмельов, М. Янковський). 

Технологічний концепт полягає в розробленні та впровадженні 

науково-методичної системи формування конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки в технічному закладі вищої 

освіти: підготовці комплексу авторських засобів формування структурних 
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компонентів цього утворення, у дотриманні етапів реалізації 

експериментальної системи, розробленні системи критеріїв і показників 

оцінювання, у спрямуванні всього процесу експериментального навчання на 

його кінцевий результат – сформовану конкурентоспроможність майбутнього 

фахівця муніципальної економіки. 

Під час розв’язання зазначених завдань використано такі методи 

дослідження: 

1) теоретичні – аналіз, порівняння, узагальнення й систематизація 

поглядів учених на різноаспектні проблеми формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, 

вивчення науково-методичної літератури, аналіз нормативних документів 

щодо організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, вивчення 

теоретичних здобутків та досвіду вітчизняних і зарубіжних університетів у 

підготовці конкурентоспроможного фахівця; 

2) емпіричні – спостереження за навчально-практичною діяльністю 

студентів, анкетування, тестування, інтерв’ю, бесіди, дискусії, аналіз 

продуктів квазіпрофесійної та професійної діяльності з метою визначення 

рівня сформованості конкурентоспроможності майбутніх фахівців 

муніципальної економіки, ранжування, методи рейтингу та самооцінювання 

результатів їхньої навчально-практичної діяльності, педагогічний 

експеримент із метою виявлення ефективності науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки; 

3) методи математичної статистики – статистичне оброблення 

відомостей, графічне відображення результатів діяльності щодо 

досліджуваної проблеми для кількісного та якісного аналізу результатів 

експериментальної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

уперше: 

• теоретично обґрунтовано науково-методичну систему формування 
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майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки (із 

наданням мети, завдань, принципів, методологічних підходів, структурних 

компонентів, етапів реалізації, методів, організаційних форм, критеріїв 

сформованості, рівнів оцінювання й результату), що передбачає 

сформованість компонентів: потребово-мотиваційного (мотивація щодо 

професійної реалізації, спрямованість на досягнення, успіх та розвиток 

кар’єри, адекватний рівень прагнень), когнітивно-операційного (професійно 

значущі, соціально значущі та особистісні якості; професійна 

компетентність, професійна мобільність та активність у професійному 

самовиявленні) і рефлексивно-оцінного (рефлексія якості процесу й 

результату професійної діяльності з позицій вимог ринку; самооцінювання, 

самоконтроль, самоаналіз власного професійного потенціалу, управління 

саморозвитком і професійним зростанням, усвідомлення й оцінювання рівня 

своєї конкурентоспроможності, а також причин, що гальмують її розвиток); 

схарактеризовано етапи формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки в технічному закладі вищої освіти: 

пропедевтичний, діагностичний, змістово-діяльнісний, результативний;  

• розроблено модель особистості конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки, ядром якої є професійна компетентність, 

спрямованість, мобільність, майстерність, що набуваються завдяки 

сформованості професійно та соціально значущих особистісних якостей; 

• визначено специфічні принципи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: прагматичність 

навчання; інтегрованість; гармонійне поєднання (стимулювання) когнітивної, 

афективної та психомоторної сфер особистості; комплементарність впливу 

навчального й соціально-професійного середовища на розвиток особистості; 

кооперація й динамізм навчання; 

уточнено: 

• сутність конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки як інтегральної комплексної системної 
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характеристики особистості майбутнього фахівця як єдності професійно та 

соціально значущих особистісних якостей, що становить сформованість його 

професійної спрямованості, компетентності, мобільності, майстерності, 

підвищує рейтинг і професійну затребуваність (щодо вимог працедавців 

серед інших учасників конкуренції) на ринку праці та в цілому позначається 

на професійному статусі; 

– критеріальну базу сформованості майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, яка містить такі 

критерії: мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, особистісний, рефлексивно-

оцінний, а також на рівні (високий, середній та низький); 

• організаційні форми здійснення впливу на майбутнього фахівця 

муніципальної економіки з метою формування його 

конкурентоспроможності: традиційні, спеціальні академічні, спеціальні 

соціально-професійні; 

подальшого розвитку набули технології, які забезпечують формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки: 

цільового проєктування професійної реалізації; активізації мотиваційного 

потенціалу особистості; модульної (додавання спеціальних тем, модулів до 

навчальних дисциплін) та доповнювальної (діяльність поза межами 

навчальних занять) моделі введення в освітній процес інформації про 

конкурентоспроможність сучасного фахівця економічного профілю. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в: 

- можливості застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти, 

що здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців економічної та 

інших галузей, теоретично обґрунтованої та експериментально реалізованої 

науково-методичної системи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки; 

- оновленні форм і методів професійної підготовки майбутніх 

конкуренто-спроможних фахівців в академічному середовищі та 

позанавчальній діяльності закладів вищої освіти; 
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- удосконаленні системи та форм діяльності сучасних центрів закладів 

вищої освіти, зокрема, центрів кар’єрного розвитку, які сприяють здійсненню 

концепції щодо забезпечення індивідуальної траєкторії навчання й 

отримання додаткових компетентностей та навичок майбутніх фахівців, 

забезпеченню зв’язку з працедавцями. 

 Матеріали дисертації, монографії, навчально-методичних посібників, 

навчально-методичних комплексів можна використовувати в системі 

професійної підготовки фахівців муніципальної економіки та адаптувати для 

студентів різних профілів фахової підготовки. Теоретичні положення та 

результати експерименту, репрезентовані в дисертації, доцільно 

використовувати в системі післядипломної освіти, для написання студентами 

кваліфікаційних робіт, у процесі створення дистанційних курсів, курсів за 

вільним вибором, проведення професійних тренінгів та семінарів з розвитку 

лідерського потенціалу, кар’єрного коучингу, консультування, зокрема щодо 

проєктів академічної мобільності, конкурсної та волонтерської діяльності, 

виробничих практик, для модифікації організації освітнього процесу закладів 

вищої освіти та позанавчальної діяльності, курсів підвищення кваліфікації 

викладачів.  

 Упровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в освітній процес Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова (довідка № 1300 від 28.05.2019), 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-686 від 04.09.2019), Національного 

технічного університету ,,Харківський політехнічний інститут” (довідка                

№ 66-01-301/02 від 21.02.2019), Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету (довідка    № 131/73 від 25.01.2019), Запорізького 

національного університету (довідка № 01.01-13/53 від 04.06.2019), 

Львівського національного університету імені І. Франка (довідка № 4169-Н 

від 05.11.2019), Харківського національного університету                                    

імені В. Н. Каразіна (довідка № 0501-151 від 20.08.2019). 
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Особистий внесок автора в працях, написаних у співавторстві, полягає 

в теоретичному обґрунтуванні проблеми, науковому опрацюванні 

результатів; розробленні концепції й теоретичному обґрунтуванні провідних 

ідей і положень досліджуваної проблеми; розкритті суті 

конкурентоспроможності фахівця муніципальної економіки, розробленні 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки та забезпеченні її реалізації [29, 34, 41, 42, 43], а 

також у розробленні науково-методичних матеріалів щодо формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки [45, 

46].  

Апробація та впровадження результатів дослідження здійснювалися 

на конференціях різних рівнів:  

• Міжнародних: ,,Сучасні підходи до навчання іноземної мови: 

шляхи інтеграції школи та ВНЗ” (Харків, 2014); ,,The Global English Teacher: 

Improving What Works and Fixing What Doesn’t” (Кіровоград, 2014); ,,TESOL-

Ukraine: New Vistas of Research and Teaching” (Черкаси, 2015); ,,Europejska 

nauka XXI powieka” (Польша, Пшемишль, 2016); ,,Modern scientific researches 

and developments: theoretical value and practical results – 2016” (Словакія, 

Братислава, 2016); ,,Imperatives of civil society development in promoting 

national competitiveness” (Грузія Батумі, 2018); ,,Pedagogy in EU countries and 

Ukraine at the modern stage” (Румунія, Байа Маре, 2018); ,,Психологія та 

педагогіка: методика та проблеми практичного застосування” (Львів, 2018); 

,,ELT in Ukraine” (Львів, 2018); ,,Modernization of the educational system: world 

trends and national peculiarities” (Литва, Каунас, 2019); ,,Thinking Globally – 

Teaching Locally” (Харків, 2019). 

• Всеукраїнських: ,,Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, 

психолого-педагогічні та методичні перспективи” (Харків, 2014); 

,,Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців 

технічного, економічного та гуманітарного профілю” (Херсон, 2014); 

,,Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та 
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педагогічні стратегії” (Рівне, 2015); ,,Іноземні мови у вищій освіті: 

лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи” (Харків, 

2016); ,,Сталий розвиток в умовах глобальних викликів” (Харків, 2017). 

Матеріали дослідження обговорювалися й отримали позитивну оцінку 

на засіданнях, теоретичних і методичних семінарах кафедр іноземної мови, 

мовної підготовки, педагогіки і психології Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова (2016–2018 рр.), 

початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (2015–2019 рр.). 

Кандидатська дисертація на тему ,,Лінгвостилістичні особливості 

англійського політичного памфлету ХVІІІ століття як жанру тексту” на 

здобуття ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 

,,Германські мови” була захищена в спеціалізованій вченій раді К 113.14.01 у 

Київському державному педагогічному інституті іноземних мов у 1991 році. 

Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської дисертації не 

використовувалися. 

Публікації. Результати дослідження відображено в 46 друкованих 

працях (серед яких 39 – одноосібні), у тому числі: 1 монографія (одноосібно), 

2 навчальні посібники (1 – із грифом МОНУ), 21 стаття у наукових фахових 

виданнях України, 4 статті – у зарубіжних наукових виданнях, 18 – у 

збірниках матеріалів наукових конференцій та інших наукових виданнях.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (820 найменувань, із них – 94 іноземними мовами), 22 

додатка на 149 сторінках. Дисертація містить 17 таблиць і 17 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації становить 665 сторінок, із них основного тексту – 

435 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ 

 

1.1 Конкурентоспроможність фахівця як наукова проблема 

 

Для ефективного розв’язання проблеми формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному 

закладі вищої освіти в процесі його професійної підготовки вважаємо за 

потрібне розглянути стан і місце проблеми  конкурентоспроможності фахівця 

в системі гуманітарних наук, історичний розвиток проблеми та суть 

конкурентоспроможності фахівця. 

Аналіз сучасного стану розвитку проблеми конкурентоспроможності 

фахівця, то вивчення наукових джерел дає підстави стверджувати, що термін 

,,конкурентоспроможність” сьогодні досить широко використовують 

стосовно особистості людини як суб’єкта економічного життя та розглядають 

як наукове поняття в різноманітних галузях знань: економічних, 

управлінських, психологічних, педагогічних, соціологічних, філософських; 

усередині кожної сфери виокремлюють свої ознаки та визначення; сьогодні 

зарубіжні та вітчизняні вчені досліджують цю проблему у філософському, 

соціальному, економічному, організаційному, психологічному, 

педагогічному аспектах [21, 22, 730, 822, 786, 788, 359, 367, 427, 530, 15, 16, 

17, 79, 80, 185, 236, 237, 238, 239]. 

Дослідження праць із питань формування конкурентоспроможності 

особистості фахівців дає змогу визначити такі аспекти аналізу проблеми: 

1) визначення конкурентоспроможності як філософської категорії 

(О. Душкіна, Ф. Мухаметзянова, Дж. Нейсбіт, А. Флієр та ін.) [185, 446, 463, 

658]; 
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2) дослідження психологічних аспектів конкурентоспроможності 

особистості (Т. Купріянова, І. Ладанов, Л. Митіна, В. Пронников та ін.) [359, 

367, 427, 530]; 

3) дослідження педагогічних аспектів конкурентоспроможності 

особистості (В. Андреєв, С. Борисенко, Н. Борисова, О. Душкіна, 

Ю. Завалевський, Е. Зеєр, Н. Матяш, В. Оганесов, О. Полькіна, 

Дж. Пфеффер, О. Романовська, Л. Семенова, Н. Фомін, Д. Чернилевський 

С. Широбоков та ін.) [15, 16, 17, 79, 80, 185, 207, 236, 237, 419, 477, 508, 788, 

559, 581, 659, 692, 702]. 

Нині зарубіжні вчені І. Ансофф, А. Вайсман, М. Мескон, Дж. Пфеффер 

найбільш плідно розробили проблему конкурентоспроможності персоналу 

в теорії менеджменту [730, 822, 786, 788].  

Проблема підготовки конкурентоспроможного фахівця, як засвідчує 

аналіз наукової літератури [42, 587], має певні етапи становлення й розвитку.  

Насамперед варто зазначити, що поняття ,,конкурентоспроможність” 

походить від поняття ,,конкуренція”.  

У зарубіжній науковій літературі поняття ,,конкуренція” з’являється 

в ХІХ ст., що пов’язано передусім із його виникненням у повсякденній мові 

західноєвропейських держав, узятим із латинської мови (con + currere – 

‘збігати, стикатися’). Схоже слово використовують в італійській, 

французькій, португальській, норвезькій, данській, шведській, німецькій і 

голландській мовах. Одночасно для англійської та іспанської мов 

характерним є термін ,,competition” (competencia), що походить від 

латинського ,,competition” (com + petition – ‘прагнення досягнути, домогтися 

чого-небудь’). 

Термін ,,конкуренція” був запозичений зарубіжними економістами 

одразу після його появи, проте в їхньому лексиконі це поняття спочатку 

використовувалося досить вільно. Із часом його сутність уточнювалася, 

ставала все більш окресленою, і на початку ХХ ст. слово почали вважати 
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назвою наукового поняття, що дало йому змогу стати одним з основних в 

поняттєвій системі економічної теорії. 

У розвиток економічного поняття ,,конкуренція” здійснили суттєвий 

внесок такі зарубіжні вчені-економісти, як Дж. Мілль, Ф. Найт, М. Портер, 

Д. Рікардо, А. Сміт, Ф. Хайєк [426, 452, 515, 602, 603, 666, 667, 795] та ін. 

Так, Дж. Мілль  зазначав, що конкуренція є законом, який установлює 

правила регулювання [426]. Науковець Ф. Хайєк  уважав, що конкуренція 

сприяє кращому використанню знань і здібностей людей, стимулює 

раціональність [666, 667]. Дослідник Ф. Найт довів, що конкуренція – це 

ситуація, у якій конкурувальних одиниць безліч і всі вони є незалежними 

[452]. Усі вищеназвані економісти відзначали багатогранність указаного 

поняття, тому його вивчення вимагає як детальних і значних різноаспектних 

досліджень, так й узагальнення праць багатьох авторів. 

Трохи пізніше поняття ,,конкуренція” починають тісно пов’язувати 

з поняттям ,,конкурентоспроможність”, відзначаючи при цьому, що так само, 

як і конкуренція, поняття ,,конкурентоспроможність”– категорія економічна, 

уживана під час характеристики товарів або послуг. Вивчення розвитку 

названого поняття також уважаємо доцільним у межах нашого дослідження. 

Так, на підставі аналізу сучасної економічної довідкової літератури 

[538] стверджуємо, що конкурентоспроможність визначається як 

,,властивість об’єкта, що характеризується як ступінь задоволення ним 

конкретної потреби порівняно з найкращим аналогічним об’єктом, 

репрезентованим на певному ринку. Це відносна та узагальнена 

характеристика, що виявляє його вигідні відмінності від товару-конкурента 

за ступенем задоволення потреби й за витратами на її задоволення” [538, 

с. 246]. Отже, конкурентоспроможність – здатність витримувати 

конкуренцію порівняно з аналогічними об’єктами інших виробників на 

вказаному ринку. А конкурентність менеджера (англ. manager’s competitive 

ability) визначено в економічному словнику як  ,,перевага менеджера над 

іншим менеджером, яка характеризується вмінням розробити систему 
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забезпечення конкурентоспроможності цього об’єкта, керувати колективом у 

досягненні цілей системи. Вимоги, що ставляться до менеджера: знання та 

застосування сучасних методів досліджень та розроблень, методів 

формування колективу, організації та мотивації праці, високий рівень 

культури, конкурентоспроможність технології” [206, с. 140]. 

У дослідженні поділяємо думку Н. Корнейченко [331], яка, 

проаналізувавши сучасні економічні та юридичні словники, зазначає, що слід 

розуміти конкурентоспроможність як рівень переваги або відставання фірми, 

підприємства, організації стосовно інших учасників-конкурентів на ринку 

всередині країни та за її межами за такими критеріями, як використання 

новітніх технологій, кваліфікація персоналу, політика збуту тощо.  

Вивчивши досвід учених, які досліджували проблему 

конкурентоспроможності в контексті економіки [130, 202, 213, 306, 314, 450, 

569, 722], ми переконалися, що конкурентоспроможність в економіці в 

широкому аспекті розуміють як властивість товару, послуги, суб’єкта 

ринкових відносин виступати на ринку поряд з наявними там аналогічними 

товарами, послугами або суб’єктами ринкових відносин, що конкурують. 

Нині в зарубіжній і національній науковій літературі говорять не тільки 

про конкурентоспроможність товарів і послуг, але й про 

конкурентоспроможність особистості або фахівця [363, 561, 708, 714, 715]. 

Уважаємо за доцільне зупинитися на питанні особливостей 

конкурентоспроможності фахівця порівняно з конкурентоспроможністю 

товарів, оскільки від їх розуміння істотно залежить не тільки оцінення рівня 

конкурентоспроможності фахівця та практика його застосування, але й 

ефективна діяльність щодо формування та розвитку 

конкурентоспроможності [287]. 

Так, Т. Кутейницина [363] зазначає, що ,,відмінною особливістю 

конкурентоспроможності робочої сили / фахівця від 

конкурентоспроможності товару є її поновлюваний, відтворюваний характер. 

Конкурентоспроможність товару вичерпується з його реалізацією, тоді як 
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конкурентоспроможність фахівця не завершується працевлаштуванням – 

працівник і надалі може використовувати цю якість як у процесі виконання 

виробничих функцій, кар’єрного зростання, професійного просування, так й 

у випадку змінювання місця прац”і [363]. 

Цієї думки дотримується й О. Романовський, який  виокремив такі 

особливості розуміння конкурентоспроможності фахівця: 

1) активна життєва позиція: будь-який споживчий товар пасивно 

,,очікує”, коли хтось обере його для купівлі, фахівець на ринку праці може 

брати активну участь у цьому виборі, тобто може обирати певний варіант із 

тих, хто хотів би його винайняти, узяти на роботу, тобто, по суті, ,,купити”; 

2) домінантна роль якості, а не ціни: сьогодні кожному працедавцеві 

потрібні професіонали, тому критерій ,,ціна – якість” тут аж ніяк не може 

використовуватися в тому розумінні, що низька ,,ціна” фахівця стає 

перевагою й певною компенсацією недостатньої його якості; 

3) можливість зростання якості: як правило, навіть досить 

конкурентоспроможний товар, придбаний покупцем, у процесі використання 

за призначенням поступово тільки втрачає ті чи інші свої якості, а з ними й 

конкурентоспроможність, тоді як дійсно конкурентоспроможний фахівець, 

здатний до самонавчання й самовдосконалення, може в процесі професійної 

діяльності підвищувати рівень власної компетентності [561, с. 33].  

Серед праць зарубіжних авторів, що започаткували вивчення проблеми 

конкурентоспроможності особистості, зокрема особистості фахівця, можна 

назвати дослідження А. Бандури, Дж. Грейсона, Дж. Дьюї, Р. Мартенса, 

А. Маслоу, К. О’Делла, Г. Олпорта, К. Роджерса та ін. [732, 145, 186, 187, 

188, 409, 411, 412, 413, 414, 481, 482, 553, 554]. 

Так, А. Бандура в межах концепції самоефективності зараховує 

конкурентоспроможність до вміння людей усвідомлювати й продумувати 

свої поведінкові здібності таким чином, щоб вони відповідали певним 

специфічним завданням або ситуаціям [732]. Люди, які усвідомлюють власну 

самоефективність, докладають більше зусиль для виконання складних 
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завдань, ніж закомплексовані люди, що сумніваються у власних можливостях 

й подальшому результаті виконаних дій. На думку А. Бандури, висока 

ефективність, пов’язана з передбачуваним успіхом процесу, звичайно 

забезпечує гарну результативність і в такий спосіб сприяє самоповазі [732]. 

Люди, які вважають за неможливе впоратися зі складними ситуаціями, що 

виникають між конкурентами, напевно, будуть приділяти більше уваги 

особистим недолікам та некомпетентності. Як стверджує А. Бандура, ті, хто 

визнає себе нездатним досягати успіху в бізнесі, подумки уявляють невдалий 

сценарій і зосереджуються на негативному цілепокладанню. Головною 

причиною, що послаблює мотивацію й заважає вибудовувати поведінку, 

спрямовану на успіх, є переконання в нездатності витримати конкуренцію. 

Науковець А. Бандура підкреслює, що найпотужнішим джерелом 

конкурентоспроможності для людини є знання та дії, що активно 

засвоюються [732]. 

Дослідники Дж. Грейсон та К. О’Делл [145] зазначають, що 

характеристиками конкурентоспроможності є потреба в досягненні успіху й 

упевненість у своїх силах на підставі усвідомлення власних здібностей та 

можливостей. 

Учений Е. Еріксон [718] уважає, що людина, взаємодіючи з оточенням 

в процесі свого розвитку, стає все більш конкурентоспроможною. Головним 

змістом у концепції ,,Психосоціальний розвиток особистості” є поява 

почуття конкурентоспроможності в шкільному віці, що є основою для 

ефективної участі в соціальному, економічному та політичному житті. 

Навчальна успішність як складник загальної успішності в цьому віці 

безпосередньо пов’язана з виробленням почуття компетентності, 

працьовитості та конкурентоспроможності. На думку науковця [718], 

унаслідок обмеження успіху можливі негативні наслідки. Якщо в дітей 

виникає почуття, що шкільні досягнення або робота – єдиний критерій, 

відповідно до якого можна оцінювати їхні переваги, то такі особи можуть 

стати просто робочою силою в рольовій ієрархії, установленій у суспільстві. 
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Працьовитість, за Е. Еріксоном, містить почуття міжособистісної 

компетентності й упевненість у тому, що індивід у пошуках важливих 

індивідуальних та загальнозначущих цілей може позитивно впливати на 

суспільство. 

Дослідник Р. Мартенс стверджує, що мета суспільства – сформувати за 

допомогою процесу соціалізації компетентну й конкурентоспроможну 

особистість [409]. Конкурентоспроможність у такому контексті розуміють як 

здатність людини успішно витримувати конкуренцію й уміло взаємодіяти з 

фізичним і соціальним оточенням. Людина може набувати інших навичок, 

знань і схильностей для успішної взаємодії на якому-небудь професійному 

терені. На переконання вченого, бути конкурентоспроможним означає 

виконувати багато соціальних ролей, що сприяє ефективності процесу 

соціалізації. Тому конкурентоспроможність полягає в успішному виконанні 

соціальної ролі відповідно до потреб. Отже, Р. Мартенс у конкурентоздатній 

особистості вбачає основний результат соціалізації. Успішна діяльність, на 

його думку, залежить від здібностей, набутих знань, умінь і навичок [409]. 

Досліджуючи проблеми зрілої особистості, Г. Олпорт доводить, що 

дозрівання людини – це процес становлення, неперервний і поточний [482]. 

Із якостей, що визначають зрілу особистість, названа здатність до 

саморозвитку, здатність до добрих, сердечних соціальних відносин. Зріла 

людина володіє відповідною кваліфікацією й знаннями у вузькій 

(професійній) сфері діяльності, компетентністю та конкурентоспроможністю, 

отже, Г. Олпорт конкурентоспроможність особистості розвиває через аналіз 

феномену зрілої особистості, зазначаючи при цьому, що цей стан триває 

впродовж всього життя людини [482]. 

Науковець К. Роджерс стверджує, що людині властива тенденція 

розвивати всі свої здібності, щоб зберігати й удосконалювати особистість 

[553, 554]. 

У дослідженні екзистенційних потреб людини Е. Фром [662] називає 

потребу подолання, тобто прагнення людини до подолання своєї пасивної 



27 
 

 

тваринної природи, щоб стати не споглядачем, а активним творцем свого 

життя. Оптимальне подолання цієї потреби полягає у творчості, імовірність 

творчості дає людям змогу усунути елемент випадковості та пасивного їх 

існування й у такий спосіб досягнути почуття свободи та власної значущості. 

Конкурентоспроможність для представників Его-психології А. Фрейд, 

Х. Гартман, Е. Ериксон та ін. [8, 718, 661] є психосоціальною якістю, що 

означає силу та впевненість, що походить з почуття власної успішності й 

корисності, що дає людині усвідомлення своєї здатності ефективно 

взаємодіяти з оточенням і витримувати конкуренцію. 

Одне суспільство може високо оцінювати ті чи інші навички, що 

відрізняють конкурентоспроможну особистість цього періоду, і 

недооцінювати їх в іншому суспільстві. Тому стандарт 

конкурентоспроможності зумовлюється соціальними нормами й 

культурними традиціями, прийнятими в певній соціальній групі, 

конкретному суспільстві. 

Отже, конкурентоспроможності притаманна своєчасність і своєрідне 

соціальне замовлення суспільства на формування в особистості певного 

стандарту. 

Щодо вивчення проблеми конкурентоспроможності особистості 

фахівця у вітчизняній науці, то варто зазначити, що вказана проблема 

протягом певного часу не була актуальною, оскільки у зв’язку з наявною 

командно-адміністративною економікою були відсутні соціально-виробничі 

передумови для її реалізації. Кожен випускник закладу вищої освіти був 

упевнений у завтрашньому дні, у тому, що він буде затребуваний на ринку 

праці й забезпечений роботою за обраною спеціальністю. Окрім того, 

тривалий час освіта орієнтувалася не на розкриття здібностей, формування 

професійних і розвиток особистісних якостей, а на засвоєння відпрацьованих 

алгоритмів розв’язання різноманітних завдань; не були поширені також і 

поняття ,,конкуренція” та ,,конкурентоспроможність”. Підтвердження цьому 

знаходимо в праці А. Шмельова [708], де зазначено, що поняття 
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,,конкуренція” і ,,конкурентоспроможність” досить довго взагалі не 

викликали у вітчизняних громадян позитивних асоціацій, причина чого 

полягала в соціальних стереотипах, частина яких сформувалася за 

радянських часів. 

Негативне ставлення до конкуренції та конкурентоспроможності 

особистості пояснюється також тим, що конкуренцію досить часто плутали з 

конфліктом, іноді навіть використовували ці поняття як синоніми. Проте ми 

згодні з Д. Котиковою в тому, що це різні й не пов’язані одне з одним 

поняття, адже в конфліктній взаємодії цілі та потреби сторін, що 

конфліктують, є протилежними, а в конкурентній взаємодії – схожими або 

однаковими [340]. 

Як зазначає М. Семикіна, питання конкурентоспроможності у сфері 

праці тривалий час належали до так званих ,,білих плям”. Таку ситуацію, на 

думку дослідниці, можна пояснити певною інерцією свідомості, адже на тлі 

планової централізованої економіки (у межах колишнього СРСР) економічна 

теорія не визнавала того факту, що на ринку праці відбувається купівля-

продаж послуг робочої сили як товару [583]. До наукового переосмислення 

цих питань об’єктивно підштовхнули ринкові реформи 90-х років XX ст., 

формування ринку праці в Україні, поширення вільного ціноутворення на 

послуги робочої сили (за винятком установлення мінімальної заробітної 

плати, що регулюється державою), поява перших ознак конкуренції в 

трудових відносинах. Унаслідок цього на початку нового століття 

термінологічний апарат вітчизняної економічної науки про працю поступово 

поповнюють нові категорії: конкуренція на ринку праці, 

конкурентоспроможність робочої сили, конкурентоспроможність оплати та 

умов праці  тощо. Науковець Ж. Шуткіна зазначає, що, забезпечуючи в 

цілому досить високий рівень професійної освіти, пострадянська система 

вищої освіти лише з 90-х рр. ХХ ст. визнала формування 

конкурентоспроможного фахівця одним із першорядних завдань, 

вирішуваних закладом вищої освіти [714].  
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Аналіз філософської та соціологічної літератури дав змогу з’ясувати, 

що конкурентоспроможність визначають як: 

• синтез здібностей та особистісних якостей, які інтегрально 

характеризують її та забезпечують успішну соціалізацію в суспільстві й 

активну адаптацію на ринку праці (А. Флієр) [658];  

• утворення, що формується впродовж життя людини, зумовлене 

соціальним впливом (О. Душкіна) [185];  

• уміння бачити довгострокову перспективу (Дж. Нейсбіт) [463]. 

Варто зазначити, що у філософському плані питання про 

конкурентоспроможність особистості безпосередньо стосується 

найважливішого питання філософії про сутність людини, її місце у світі, сенс 

людського буття.  

Ще античні філософи, а також ціла плеяда філософів XIX – XX ст. 

намагалися розв’язати проблему сутності людини, її ролі й місця у світі. 

Уважаємо, що сучасне поняття ,,конкурентоспроможність” походить від 

давньогрецького поняття ,,агональність”. Давньогрецьке слово ,,агон” 

(давньогрец. αγών) як вираження змагальності, спірності та суперечливості 

містить фундаментальну характеристику всієї давньогрецької культури. 

Найвідоміші дослідники й знавці грецької культури Ф. Баумгартен, 

М. Богданова, В. Буркерт, Я. Буркхардт, Г. Драч, А. Зайцев, Ж. Ліотар, 

А. Лосєв, Ф. Ніцше, Ф. Поланд, Є. Режабек, І. Суриков та інші автори, не 

вагаючись, використовували категорію агональності для аналізу специфіки 

соціального ладу, господарського устрою, способу мислення та своєрідності 

культури стародавніх греків [43, 545, 546, 87, 86, 180, 181, 217, 386, 393, 468, 

620]. 

Відповідно до процедури, змагання в Стародавній Греції охоплювало 

всі найважливіші соціальні процеси: ,,Жоден народ не усвідомлював такою 

мірою, як греки, потребу напруження всіх сил для створення чого-небудь 

видатного. Найбільш природним стимулом для цього було змагання у формі 

агона, який надавав невблаганному закону права  сильного певного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ідеального висвітлення. Цей принцип змагальності поширювався на всі 

сфери життя, від найвищих виявів до найнижчих, і створював усе нові 

форми” [43, с. 115]. 

Згідно з агональним принципом не тільки відбувалося становлення 

античної філософії та мистецтва, розв’язувалися проблеми організації 

відносин у полісах, але й події повсякденного, буденного життя стародавніх 

греків були просякнуті агональністю: різноманітні свята, вакханалії, 

видовища. Давньогрецький ,,агон виражений у міфології, в ідеї військового 

протиборства як необхідного елемента історичного руху в розумінні 

Геродота, Фукідіда й Ксенофонта. Космологічні ідеї Геракліта, Емпедокла, 

Парменіда тлумачать боротьбу і суперечності як найважливіший 

онтологічний принцип світоустрою. Агональність виявляється також у 

філософії Сократа, де протиставлено ,,істинне” й ,,неістинне” знання, 

виділено суперечливість і парадоксальність природи людської чесноти. 

На думку Н. Візитея, ,,змагальність була вкорінена в ментальності 

людей настільки глибоко і репрезентована в їхньому способі життя настільки 

широко й різноманітно…” [101,с. 139]. Принципу змагальності з його 

суворими нормативними правилами підпорядковувалися змагання 

політичних ораторів на народних зборах, судово-процесуальні суперечки 

позивачів і відповідачів, театральні вистави й видовища. Усім учасникам 

надавалися рівні вихідні умови й можливості, вони визнавалися рівними 

претендентами на призові місця, і їм необхідно було максимально 

використовувати ці можливості та власні резерви, не вдаючись при цьому до 

аморальних і протиправних хитрощів. Тобто фактично змагання було 

практичним засобом утілення принципу справедливості, який надавав змогу 

перемогти найсильнішому й найталановитішому. 

Дух змагальності сприяв розвитку творчих нахилів давніх еллінів, 

давав змогу їм реалізовувати свої творчі здібності з користю для себе й 

соціуму, зміцнював основи цивілізованого суспільного життя. Для соціуму як 

такому, по суті, не було важливо, хто саме з еллінів перемагав у тому чи 
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іншому змаганні. Важливо було, щоб в атмосфері напруженої чесної 

змагальності виявлялися найкращі людські якості й підвищувався рівень 

цивілізованості суспільного життя. 

Олімпійські ігри, у яких агональність виявляється у своєму чуттєво-

тілесному вигляді, стає потужним чинником культурного процесу, що 

виходить далеко за межі античного світу й перетворюється на 

загальнолюдську цінність та явище світової культури. У діалозі ,,Держава” 

Платон наполягав на необхідності гімнастичних вправ для всіх громадян 

поліса. У Греції не було жодного міста, де не було б споруд для тренувань. 

Олімпійський герой відвозив здобутий вінок переможця із собою на 

Батьківщину. Повернення олімпіоніка додому виливалося в справжній 

тріумф. Одягнений в пурпурний одяг, у супроводі рідних і друзів, він 

в’їжджав у рідне місто на колісниці, запряженій білими кіньми. Нерідко під 

час зустрічі олімпіоніка земляки руйнували частину міської стіни на знак 

того, що полісу, що має таких славних героїв, не страшні жодні вороги й не 

потрібні фортеці. Поліс до кінця життя обдаровував переможця почестями. 

Його обирали на найпочесніші посади, закріплювали за ним найкраще місце 

в театрі, годували за рахунок скарбниці, звільняли від податків. У Спарті 

олімп іоніку надавали честі битися на війні поруч із царем. Видатні грецькі 

поети присвячували олімпіонікам вірші, їхні імена висікали на камені, 

зображення карбували на монетах. Тим, хто перемагав на Іграх не менше 

трьох разів, кращі скульптори ставили статуї. Періодоніки – переможці всіх 

панеллінских змагань, що проводилися в чотирирічний період Олімпіади, – 

здобували особливі почесті. 

Відомо прагнення греків дістати точні й усеосяжні знання про світ. 

Однак точне знання світу передбачає настільки ж точне знання себе й 

особливо – визначення місця кожного в соціумі. Спортивне змагання дає 

змогу максимально об’єктивно, у простій і наочній формі вирішити цю 

проблему. ,,Простота” й очевидна ,,незмістовність” спорту порівняно з 

іншими видами діяльності була істотною передумовою зазначеної точності, 
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передумовою об’єктивної й точної відповіді на питання: хто в певний момент 

є кращим і на яке місце в суспільному устрої він має право претендувати. 

Спортивне змагання надавало більш однозначну, ніж будь-яке інше змагання, 

відповідь на питання, хто ж дійсно є кращим: ,,Спорт, отже, відкривав 

унікальну й пристрасно бажану для кожного грека можливість – 

максимально точно самовизначитися в загальногрецькому масштабі, при 

цьому самовизначитися публічно” [101, с. 146]. 

Трохи інші акценти в поясненні питання про особливе місце саме 

спортивного змагання в культурі стародавніх греків ставить А. Зайцев у 

фундаментальному дослідженні про культурний переворот у Давній Греції 

VIII–V ст. до н. е. Грецьке суспільство від архаїки до класики, на думку 

науковця, належить до компетитивних суспільств, у яких важливе значення 

мала установка індивіда на те, щоб перевершити оточення в досягненні своїх 

життєвих цілей [217, с. 81]. 

Учений А. Зайцев зауважує, що поведінка людини залежить від того, 

наскільки вона наблизилася до прийнятих у його соціальному оточенні 

уявлень про доблесть – арет (αρετή): ,,Прагнення до арета має чітко 

виражений змагальний характер, і становище людини визначалося в 

гомерівському суспільстві не просто відповідністю її поведінки уявленням 

про арета, але систематично оцінювалося порівняно з аналогічними 

зусиллями й здобутками тих, кого можна порівняти з нею за громадським 

статусом” [217, с. 82]. 

Розглядаючи філософські основи концепції конкурентоспроможності 

на сучасному етапі, варто, на нашу думку, звернутися до філософії 

американського прагматизму, яка розкриває тему людини на основі 

звернення до типології взаємодії індивіда та соціуму. Цей підхід є 

актуальним, оскільки актуальним стає вивчення питань людини як суб’єкта 

соціальної дії, культури тощо та її суб’єктного потенціалу з урахуванням 

змінювання комунікативної ситуації [767]. 
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Сучасність та актуальність американського прагматизму найбільш 

яскраво виявляється на тлі інтенсифікації комунікативних процесів, які 

відбуваються нині й результатом яких стає інтенсивність уведення в їх сферу 

людини і змінювання її якостей і способу життя. У зв’язку із цим у 

сучасному світі (і у сфері комунікацій та соціальної взаємодії особливо) 

багато що залежить від того, як розуміють людину і як ставляться до неї. 

В американському прагматизмі репрезентовано різні типи взаємодії 

індивіда й соціуму: суб’єктивно-психологічний тип взаємодії індивіда та 

соціуму У. Джеймса [170,171]; тип взаємодії людини та суспільства Д. Дьюї 

[186, 187, 188], що ґрунтується на принципі безперервного розвитку цієї 

взаємодії; тип інтеракції людини й соціуму Р. Рорті, у якому взаємодію 

індивіда й соціуму переведено у сферу мови та комунікацій [565]. 

Сучасна соціокультурна ситуація характеризується динамізмом та 

інтенсифікацією комунікативних процесів, тому їй відповідає створена 

американським неопрагматизмом сучасна модель людини-комуніканта. Крім 

того, сучасну соціокультурну ситуацію відрізняє прагнення створити такі 

моделі людини, які б допомагали їй адаптуватися до динамічного, постійно 

змінюваного стану справ. Сьогодні також досить рельєфно виступає 

установка (спрямованість) на успіх, успішну модель поведінки, яка властива 

американському прагматизму. Сучасники бачать людину суб’єктом 

суспільного життя, оскільки збільшуються її можливості впливати на 

навколишній світ, особливо за умов теперішнього інформаційного 

суспільства з його інтенсивними комунікаціями, і ця тенденція теж 

привернула увагу прагматиків і неопрагматиків. 

Зазначені особливості соціокультурної ситуації притаманні й сучасній 

Україні. Актуальність антропологічного підходу американського 

прагматизму для України зумовлена тим, що наша держава досить тривалий 

час перебуває в стані соціальної трансформації, яка, з одного боку, вимагає 

від людини максимальної розвиненості адаптаційних якостей, а з іншого – 

дає можливість виявити себе, досягти успіху. 
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Індивід, орієнтований на суто прагматичний підхід до дійсності, 

покликаний здійснювати свою діяльність, пов’язану з процесами визначення 

мети, цілереалізації. 

З урахуванням усього вищевикладеного можна зробити такі 

узагальнення. У розумінні людини У. Джеймс майже повністю надає 

пріоритет суб’єктивно-індивідуалістичній, особистісній сутності людині. У 

межах його філософської антропології соціальний аспект буття особистості 

має цілком контекстуальний, миттєвий характер. Тому єдиним важливим 

способом виявлення соціально-філософської проблематики тут може бути 

розгляд діалектики індивіда й соціального середовища та вузлових тем, 

охоплених нею. 

Науковець У. Джеймс схиляється до того, щоб досліджувати умови, за 

яких індивід, взаємодіючи з навколишнім соціальним середовищем, досягає 

найкращих результатів, найповніше реалізується [170, 171]. 

 Джон Дьюї в межах своєї інструменталістської версії американського 

прагматизму здійснив своєрідну революцію, перейшовши від чисто 

філософських проблем до соціально-політичної адаптації прагматизму, 

оскільки прагне подолати суб’єктивізм та індивідуалізм У. Джеймса, 

указуючи на принципове значення соціального чинника у формуванні 

індивідуальності, особистості людини. Це й зумовлює, на його думку, ту 

надзвичайно велику роль шкільного виховання. Тому Д. Дьюї висунув 

програму так званого ,,прогресивного навчання”, здобувши собі славу 

,,реформатора педагогіки” [187, 188]. Фактично ж його педагогічна доктрина 

спрямована на втілення в життя власного філософського учіння, яке 

передбачає прищеплення учням навичок прагматичного мислення, виховання 

школярів у суто прагматичному дусі. 

Дослідник Д. Дьюї розглядає проблему відносин індивіда й соціуму, 

ґрунтуючись на базовій категорії своєї філософії, якою є поняття досвіду. 

Досвід охоплює все. Це життєвий світ людини, різноманітні зв’язки та 

взаємодії, у які вона залучена [187, 188]. Згадуючи соціальну практику, 
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можна говорити про так звані проблемні ситуації, у яких індивід найповніше 

реалізується як особистість, обираючи ту або іншу модель взаємодії з 

навколишнім соціальним середовищем. Остаточне розв’язання проблемної 

ситуації відбувається тоді, коли людина знаходить певний модус буття, який 

не тільки забезпечує їй матеріальний і духовний комфорт, але також 

приймається іншими учасниками соціального процесу. Отже, досягається 

компроміс між індивідом і навколишнім соціальним середовищем. 

Знаходження такого компромісу і є завданням людини як суб’єкта соціальної 

дії. 

Для успішної реалізації людині необхідні певні властивості, якості, 

запропоновані Д. Дьюї. Він уважає, що індивід – це надзвичайно гнучкий, 

мобільний соціальний тип, тому основне завдання соціальної філософії, як і 

філософії загалом, зводиться до того, щоб допомогти людині знайти 

оптимальні способи адаптації до наявного стану речей, до того соціального 

середовища, у якому людина живе й розвивається та з яким змушена 

взаємодіяти, прагнучи того, щоб ця взаємодія була конструктивною. 

Збільшення адаптивних можливостей індивіда є основним завданням 

виховання й освіти, які, зокрема, покликані навчити людину сприймати 

навколишню реальність як своєрідний соціальний організм, у якому кожен 

його учасник підпорядкований прагненню до реалізації деяких загальних для 

соціуму пріоритетів [187, 188]. 

Результатом самореалізації кожного з учасників цього процесу є 

досягнення спільного блага, яке Д. Дьюї розумів не просто як сукупність 

приватних інтересів кожного окремого громадянина, а як певну спільну мету 

або завдання, що стоїть перед суспільством у цілому. Це стає можливим за 

наявності в індивіда свободи, свободи передусім у сфері самореалізації, 

здійсненні тих завдань, які він перед собою ставить і в результаті досягнення 

яких індивід найповніше виявляє свій творчий потенціал. На переконання 

Д. Дьюї, у цілком традиційному для американського прагматизму ключі 
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свобода асоціюється з мірою відповідальності індивіда і перед собою як 

членом суспільства, і перед суспільством у цілому [186, 187, 188]. 

Розгляд філософських праць [185, 170, 171, 186, 187, 188, 565, 658] дає 

змогу дійти висновку, що особистості властиве прагнення до розвитку, 

самоствердження, до пошуку себе й сенсу свого існування, власного місця у 

світі, тобто філософська ідея вдосконалення особистості та діяльності є 

основою понять ,,конкурентоспроможна особистість” у цілому і 

,,конкурентоспроможність фахівців муніципальної економіки” зокрема. 

Розглянувши проблему конкурентоспроможності особистості з 

філософської позиції, ми вважаємо за доцільне проаналізувати досліджувану 

проблему з погляду психолого-педагогічної науки. 

Варто зазначити, що вивчення поняття ,,конкурентоспроможність” у 

психології та педагогіці є відносно новим напрямом. Це поняття ввійшло в 

психолого-педагогічну науку внаслідок досліджень таких учених, як 

А. Бандура, Дж. Грейсон, К. О’Делл, Дж. Дьюї, А. Маслоу, Г. Олпорт та ін. 

[732, 145, 187, 188, 411, 414, 481, 482], про що йшлося раніше [284]. 

На підставі аналізу психологічної літератури [359, 367, 427, 492, 530] 

з’ясовано, що в психології конкурентоспроможність – це: 

• здатність передбачати, оновлюватися й використовувати всі 

можливості для розвитку (Л. Мітіна) [427];  

• здатність продукувати інноваційні ідеї, теорії, технології, сприяти 

успішному розвитку суспільства (І. Ладанов, В. Пронников) [367, 530]; 

• здатність розв’язувати проблеми шляхом зіставлення, порівняння, 

зіткнення, узгодження, взаємозбагачення предметних позицій партнерів, які 

взаємодіють (Т. Купріянова) [359];  

• комплексна властивість, що має свої ресурси: вік, психофізичне 

здоров’я, зовнішність, здібності, рівень інтелекту, запас енергії, а також 

моральні складники: систему цінностей, вірувань, особистих обмежень тощо 

(Б. Паригін) [492]. 
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У педагогічних дослідженнях В. Андреєва, Н. Борисової, 

Ю. Завалевського, Е. Зеєра, Н. Матяша, В. Оганесова, Н. Пфеффера, 

Л. Семенової конкурентоспроможність розкривається переважно через 

пріоритетні, стрижневі якості особистості: чіткість цілей та ціннісних 

орієнтацій, працелюбність, творче ставлення до справи, здатність до ризику, 

незалежність, лідерство, прагнення до неперервного саморозвитку, 

стресостійкість, прагнення неперервного професійного зростання та високої 

якості продукту своєї праці [15, 16, 17, 80, 207, 237, 238, 239, 419, 477, 788, 

581]. 

На сучасному етапі в педагогічній науці проблему формування 

конкурентоспроможного фахівця з різним ступенем повноти та конкретності 

досліджують у зв’язку з проблематикою неперервної професійної підготовки 

кваліфікованих спеціалістів у різних типах навчальних закладів, у зв’язку з 

проблемою формування професіоналізму фахівця, його професійної 

компетентності, майстерності тощо, які сприяють його затребуваності на 

ринку праці. Проблему конкурентоспроможності особистості загалом і 

особистості фахівця зокрема в різних аспектах висвітлено в працях таких 

авторів, як В. Андреєв, В. Загвязінський, Н. Корнейченко, Д. Котикова, 

Н. Кузьміна, Т. Кутейницина, В. Мезінов, В. Оганесов, Т. Пронюшкіна, 

Т. Сливіна, Ж. Шуткіна та  ін. [15, 16, 17, 210, 211, 212,  331, 340, 353, 354, 

363, 421, 477, 531, 598, 714, 715].  

Незважаючи на різноманіття підходів до вивчення названої проблеми, 

усі вищезазначені дослідники підкреслюють необхідність швидшого 

практичного розв’язання проблеми формування конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців. 

Так, Л. Митіна наголошує, що ,,мета освіти сьогодні полягає в тому, 

щоб підготувати конкурентоспроможну особистість, затребувану на ринку 

праці” [427, с. 4]. Сучасні педагоги-дослідники Л. Митіна, Ю. Кореляков, 

Г. Шавиріна підкреслюють, що ,,з метою реалізації себе особистісно, 

професійно, соціально, морально необхідні особливі здібності, що дають 
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змогу максимально розширити власні можливості” [388, с. 34]. Ці здібності, 

як уважають автори, закладені в конкурентоспроможній особистості. 

Науковець В. Андреєв зазначає, що ,,<…> необхідно формувати 

конкурентоспроможну особистість, підготовлену до самовиживання, до 

конкурентної боротьби в різних життєвих ситуаціях” [15, с. 165]. Але, як 

справедливо стверджує автор, ,,нам потрібна не взагалі 

конкурентоспроможна особистість, а особистість, чия 

конкурентоспроможність досягається цивілізованими методами й засобами” 

[15, с. 165]. Отже, аналізуючи зрослий інтерес у сучасних педагогів і 

психологів до цієї проблеми, можна припустити, що в нашій країні в цілому 

завершується етап громадського неприйняття термінів ,,конкуренція” і 

,,конкурентоспроможність”. Настає час переосмислення та адекватного 

оцінення справжньої ролі конкурентоспроможної особистості фахівця в 

різних сферах життєдіяльності людини. Підтвердження цьому знаходимо в 

таких державних нормативних документах: Закон України ,,Про вищу 

освіту”, Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [218, 454, 455, 

456] та ін.  

Інтеграція науки, освіти, виробництва та бізнесу постає як новий 

напрям у розвитку проблеми підвищення конкурентоспроможності фахівця. 

Такі сучасні вчені, як Т. Андріяко, Н. Завалько, А. Мазуренко, 

Є. Неборський, В. Сафонова, Д. Тілеуберген та ін., розглядають її як 

ефективний механізм підготовки конкурентоспроможного фахівця [18, 208, 

399, 461, 462, 574, 636]. 

Багато вчених приділяє увагу проблемі розвитку особистості в процесі 

професійної підготовки. Однак основним напрямом досліджень залишається 

вивчення психолого-педагогічних основ професійного самовизначення й 

профорієнтаційної діяльності, тобто розвиток професіоналізму, а не 

надприродних якостей особистості фахівця.  
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На основі аналізу педагогічної літератури можна стверджувати, що 

проблема конкурентоспроможності фахівця в педагогіці ще недостатньо 

розроблена, оскільки є відносно новою [15, 81, 239, 419, 477, 788, 581]. Так, 

ми виявили розбіжності в поглядах учених щодо розуміння її сутності, адже в 

науковому обігу поряд із поняттям ,,конкурентоспроможність фахівця” як 

тотожні використовують споріднені поняття: ,,професіоналізм”, ,,професійна 

компетентність”, ,,професійна майстерність” тощо. 

Наприклад, Т. Андріяко та Ж. Шуткіна стверджують, що проблема 

формування професіоналізму в педагогіці розроблена набагато детальніше, 

ніж проблема формування конкурентоспроможності [18, 714]. 

Учені Н. Корнейченко, О. Романовська, Ж. Шуткіна [331, 559, 714] 

зазначають, що поняття ,,конкурентоспроможність фахівця” в науковій 

літературі співвідноситься з такими категоріями, як професійна 

компетентність (М. Чошанов) [693], соціальна компетентність 

(В. Масленнікова, Г. Мухаметзянова, П. Осипов та ін.) [410, 446, 486, 487], 

особистісна компетентність (Е. Бондаревська, О. Гребенюк, Ю. Орлов та ін.) 

[77, 88, 144, 483]. Дослідниця Ж. Шуткіна підкреслює, що поняття 

,,професіоналізм”, ,,професійна майстерність” використовуються для 

характеристики підготовленості фахівців до професійної праці [714]. 

А ось М. Шилова та В. Бєлих наголошують, що для характеристики 

конкурентоспроможного фахівця застосовують такі поняття, як професійна 

спрямованість, професійна готовність, професійна компетентність, 

професійна мобільність, професійна майстерність [701]. Про ототожнення в 

науковій літературі понять ,,конкурентоспроможність” і ,,професійна 

мобільність” зазначають також М. Захарова, І. Карпачова, В. Мезінов [229, 

230]. 

Науковець С. Хазова стверджує, що поняття ,,конкурентоспроможність 

фахівців” широко вживають поряд з акмеологічним поняттям 

,,професіоналізм” [664]. 
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Проте в дослідженні поділяємо погляд на цю проблему групи таких 

учених, як Н. Корнейченко, Д. Котикова, Т. Пронюшкіна, С. Хазова та інших, 

які доводять, що повне ототожнення понять ,,професіоналізм”, ,,професійна 

компетентність”, і ,,конкурентоспроможність” є недоречним [331, 340, 531, 

665]. 

Так, Н. Корнейченко переконана, що не можна використовувати як 

тотожні поняття ,,конкурентоспроможність” і ,,професійна компетентність”, 

оскільки професійна компетентність передбачає передусім формування 

професійних знань і вмінь у поєднанні з критичністю мислення. До складу 

цього поняття не входять особистісні якості фахівця, досвід його соціалізації 

в процесі навчання. А поняття ,,конкурентоспроможний фахівець” містить у 

своєму складі, крім тих параметрів, що належать до складу поняття 

,,професійна компетентність”, ще й особистісні якості спеціаліста, і головною 

психологічною умовою успішної діяльності в будь-якій галузі є впевненість у 

своїх силах, що здобувається в процесі соціалізації особистості [331]. 

Поділяючи погляди Н. Корнейченко й використовуючи її підхід до 

визначення розбіжностей споріднених понять ,,професійна компетентність” і 

,,конкурентоспроможність”, Д. Котикова зазначає, що поняття 

,,професіоналізм” і ,,конкурентоспроможність” також відмінні, адже останнє 

містить у своєму складі ще й надпрофесійні характеристики особистості 

[340]. Дослідниця стверджує, що особистісно значущі та професійно значущі 

якості неправомірно розглядати окремо, адже особистість є суб’єктом 

професійної діяльності [340]. Професійний та особистісний розвиток є двома 

взаємопов’язаними і взаємодоповнювальними один одного процесами.  

Науковець Т. Пронюшкіна також упевнена, що 

конкурентоспроможність майбутнього фахівця (інженера) визначається не 

тільки професійним, але й значною мірою індивідуально-особистісним 

компонентом, а саме: сукупністю стійких індивідуальних властивостей, що 

складаються зі здатностей, рис характеру, потреб, станів, що дають змогу 

особистості конструктивно самовизначатися [531]. 
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Цієї йж думки дотримується й С. Хазова [665], яка звертає увагу на те, 

що, незважаючи на взаємозумовленість і взаємозалежність зазначених 

понять, їх повне ототожнення є недоцільним, оскільки, говорячи про 

конкурентоспроможність фахівця, не можна зводити її тільки до 

професійного аспекту. Так, учена порівнює поняття 

,,конкурентоспроможність” і ,,професіоналізм” та зауважує, що категорія 

,,конкурентоспроможність” є більш порівнюваною (при цьому зіставлення 

здійснюється з наявними аналогами) і виявляється в затребуваності фахівця, 

не завжди супроводжується відповідністю якостей особистості та її 

діяльності вищим професійним стандартам; однак забезпечує можливість 

розвитку професіоналізму; практично однаково зумовлена професійними й 

надпрофесійними характеристиками. Професіоналізм, за С. Хазовою, є 

категорією відносно об’єктивною, зіставлення здійснюється з вищими 

зразками, з ідеалами в певній галузі; виявляється в стабільно ефективній 

професійній діяльності, у високоякісних результатах, проте не завжди 

супроводжується затребуваністю фахівця на ринку праці; описує 

професійний аспект конкурентоспроможності; значною мірою зумовлена 

професійними характеристиками фахівця (тобто якостями його особистості й 

діяльності). Дослідниця здійснює також порівняльний аналіз понять 

,,конкурентоспроможний фахівець” і ,,професіонал”, звернення до якого 

вважаємо доцільним у межах нашої наукової розвідки. Так, на думку 

С. Хазової, конкурентоспроможним є фахівець, готовий до конкурентної 

боротьби і здатний здобувати в ній перемогу, затребуваний працедавцями і 

поціновуваний у своїй організації та професійному товаристві [665]. 

Натомість професіонал – це фахівець, який характеризується високими 

показниками професіоналізму діяльності й особистості, має високий 

професійний і соціальний статус, постійно здійснює саморозвиток і 

самовдосконалення, прагне до соціально позитивних особистих і 

професійних досягнень. Отже, межею між цими двома категоріями, на 

переконання вченої, є поняття затребуваності фахівця, що зумовлено 
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якостями, які виходять за межі професійної сфери у сферу загальнолюдських 

характеристик [665]. 

Аналіз наукової літератури з питань спорідненості понять 

,,конкурентоспроможність фахівця”, ,,професіоналізм” і ,,професійна 

компетентність” свідчить про невизначеність у розумінні зв’язків між ними 

[261]. Проте на підставі праць учених стає очевидним, що формування 

конкурентоспроможного фахівця є неможливим без сформованості його 

професіоналізму та професійної компетентності. 

Щодо понять ,,компетентність” і ,,конкурентоспроможність”, то 

неможливість їх повного ототожнення підтверджено результатами 

проведених у нашому дослідженні аналізу й порівняння тлумачень понять 

,,компетентний” і ,,конкурентоздатний”, наведених у довідковій літературі 

[282]. Так, ,,компетентний” тлумачать переважно як ,,обізнаний у певній 

галузі, знаючий, тямущий, який має достатні знання в якій-небудь галузі, 

кваліфікований”; а поняття ,,конкурентоспроможний” розуміють як ,,здатний 

витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам” [261].  

Як бачимо, конкурентоспроможність фахівця справді ґрунтується на 

його компетентності й професіоналізмі, але не ототожнюється з ними; це 

поняття є ширшим і виходить за межі високих показників професіоналізму 

діяльності та професійної компетентності. 

Отже, узагальнюючи підходи вчених до розуміння сутності поняття 

,,конкурентоспроможність майбутнього фахівця”, на підставі систематизації 

споріднених понять [287] у дисертації уточнено його сутність як 

інтегральної комплексної системної характеристики особистості 

майбутнього фахівця, яка є поєднанням професійно та соціально-значущих 

особистісних якостей, що становить сформованість його професійної 

спрямованості, компетентності, мобільності, майстерності, підвищує 

рейтинг та професійну затребуваність (шодо вимог роботодавців серед 

інших учасників конкуренції) на ринку праці і у цілому позначається на 

професійному статусі. 
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1.2 Методологічні підходи до проблеми конкурентоспроможності фахівця 

 

Погоджуючись з В. Лозовою у тому, що проведення педагогічних 

досліджень вимагає глибокої методологічної підготовки, а методологія 

сприяє цілісності, системності, результативності дослідницької діяльності 

[391, с. 3], і спираючись на зауваження Н. Шкроб про те, що ,,<…> підходи 

покликані відобразити сукупність вихідних положень, принципів і категорій, 

шляхів та прийомів дослідження і, як наслідок, надати загальної 

спрямованості науковому пізнанню” [707], у цьому підрозділі вважаємо за 

доцільне дослідити питання методологічних підходів до обґрунтування 

проблеми формування конкурентоспроможного фахівця з метою подальшого 

розробляння моделі майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки й теоретичного обґрунтування та практичної 

реалізації ефективної науково-методичної системи його професійної 

підготовки.  

Варто передусім наголосити, що в попередньому підрозділі ми подали 

визначення конкурентоспроможності фахівця, у якому підкреслили, що 

конкурентоспроможність є інтегральною комплексною (виділено нами – 

О. Ільєнко) системною характеристикою особистості фахівця, і 

передбачили, що повноцінне вивчення вказаної основної проблеми не може 

здійснюватися в одному аспекті, а тому для обґрунтування проблеми обрали 

сукупність методологічних підходів, адже вважаємо, що використання саме 

сукупності таких підходів дає змогу здобути максимально повну інформацію 

щодо предмета дослідження.  

Так, Л. Бодьян, Н. Дьяченко, Є. Євплова, В. Оганесов, Т. Сливіна, 

Н. Шкроб, Ж. Шуткіна, Є. Яковлєв та інші вчені використовують у 

дослідженнях саме сукупність методологічних підходів до педагогічних 

проблем і, зокрема, до проблеми формування конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця [68, 190, 191, 477, 598, 707, 714, 721]. 
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Наприклад, Н. Шкроб зазначає, що «підхід, узятий сам по собі у відриві 

від інших, недостатній, <…> і правильну картину досліджуваного предмета 

може дати лише комплексне вивчення його із застосуванням багатьох 

підходів дослідження” [707, с. 43]. 

Дослідниця Ж. Шуткіна справедливо стверджує, що з урахуванням 

складного інтегрованого характеру феномену конкурентоспроможності 

модель її формування не може будуватися на єдиному педагогічному підході 

[715, с. 17]. Вона також зазначає, що ,,<…> за сучасних умов неможливо 

вирішити складне освітнє завдання на основі використання якого-небудь 

одного підходу, навіть якщо він має значну пояснювальну силу й дає змогу 

організувати високоефективний освітній процес. Однією з умов щодо 

формування конкурентоспроможності випускників вищого навчального 

закладу є моделювання цього процесу на поліконцептній основі” [714, с. 69].  

Науковець Є. Яковлєв звертає увагу на те, що ,,найбільш продуктивною 

й тому популярною виявилась ідея взаємодоповнювального, комплексного 

розробляння підходів під час дослідження тих чи інших педагогічних явищ. 

Її суть полягає в тому, що педагогічні явища через свою складність не 

можуть і не повинні досліджуватися з одного погляду, а значить, необхідне 

застосування комплексу методологічних підходів” [721]. 

У дослідженні підтримуємо й думку Я. Левченко, яка зазначає, що в 

процесі наукового пізнання об’єктів сучасної освіти слід спиратися на різні 

підходи, принципи, методи, вибудовувати адекватний предмету й завданням 

свій поняттєво-термінологічний апарат, адже застосування тільки одного 

методу не може забезпечити повну характеристику предмета дослідження 

[379]. 

Цікавими в цьому аспекті є теоретико-дослідні підходи до вивчення 

саме проблеми конкурентоспроможності, виокремлені Т. Кутейнициною 

[363]. Так, дослідниця стверджує, що в межах психологічного підходу 

аналізуються моделі, структури, компоненти конкурентоспроможності крізь 

призму особистості – мотиви, спрямованість діяльності, індивідуально-
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типологічні властивості та якості людини. Серед прибічників цього підходу 

можна назвати Т. Данилову, Г. Лаврентьєва, Н. Лаврентьєву, А. Малишеву, 

І. Невраєву, Н. Неудахіну, Є. Таранову, С. Тарасову та ін. [160, 366, 403, 630]. 

Професійно-економічний підхід об’єднує праці, що ототожнюють 

конкурентоспроможність з якістю робочої сили й розглядають такі аспекти, 

як рівень володіння професійними знаннями, уміннями, навичками, 

кваліфікацію, професійну майстерність, компетенції, а особистісні 

характеристики відіграють роль супроводу діяльності. Авторами цих робіт є 

Н. Борисова, Ф. Ісмагілова, С. Сотникова, А. Шатохін та ін. [80, 257, 258, 608, 

699]. Ситуативний підхід має інтегративний, комплексний характер, залучає 

до моделі як елементи професійної діяльності, так і характеристики 

особистості фахівця як рівнозначні компоненти. Прибічниками цього підходу 

є І. Вірина, О. Кіржбаум, Л. Львов, Б. Паригін, О. Перевозова [104, 304, 397, 

398, 492, 493]. 

На підставі проведеного дослідження методологічних можливостей, 

наявних нині в педагогічній науці підходів у цілому, і підходів, що 

використовуються, зокрема, під час дослідження процесу формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців, ми виявили, що найбільш 

продуктивними є системно-синергетичний, компетентнісно-середовищний та 

особистісно-діяльнісний підходи [275], характеристику яких і пропонуємо 

нижче.  

Досить багато вчених (В. Беспалько, Н. Кузнєцова, Л. Новікова, 

Л. Спірін та ін.) зосереджує особливу увагу на значущості системного 

підходу в педагогічних дослідженнях [55, 352, 473, 610]. Методологію 

системного підходу репрезентовано в працях А. Авер’янова, В. Афанасьєва, 

І. Блауберга, В. Садовського, Е. Юдіна та інших дослідників [3, 30, 65, 570, 

719]. Педагогічну інтерпретацію системного підходу подано в працях 

В. Долгової, Ю. Конаржевського, Н. Кузьміної, Г. Сєрикова, В. Сластьоніна, 

Е. Яковлева, Н. Яковлєвої та ін. [179, 319, 354, 591, 597, 721].  
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Дослідниця Л. Горбунова підкреслює, що системний підхід має 

особливе значення в плані реформування будь-чого і, зокрема, реформування 

національної освіти як єдиної системи в суспільстві та підсистеми в 

національній культурі [140]. За такого підходу вища освіта постає не тільки 

завершальною ланкою традиційної системи освіти, а й найважливішим 

елементом розвитку людських ресурсів для будь-якої країни в цілому. 

Система вищої освіти сьогодні – це складна мережа державних і приватних 

навчальних закладів різних рівнів акредитації (університети, інститути, 

коледжі), центрів підвищення кваліфікації, дистанційного навчання та ін., 

завдання якої полягає в забезпеченні формування людського потенціалу 

більш високого рівня, ніж наявний, рівня, необхідного для розвитку. Авторка 

зауважує, що системний підхід дає змогу враховувати те, що вища освіта не 

тільки робить внесок у розвиток людського капіталу, але й виконує такі 

важливі функції, як формування гуманітарного й соціального капіталу, а 

також є важливим соціальним благом глобального масштабу [140]. 

Науковець Є. Іванченко, досліджуючи питання інтегративної 

професійної підготовки майбутніх економістів, стверджує, що традиційно 

для дослідження систем використовують системний підхід, і, спираючись на 

педагогічний досвід учених (М. Дьяченко, Л. Кандибович та ін.), робить 

висновок, що такий підхід розуміють як методологічний принцип, що в 

ієрархії рівнів методології науки виступає як ланка, що пов’язує філософську 

методологію й методологію спеціальних наук [261]. Продовжуючи думку 

О. Семеног, В. Садовського, учена стверджує, що цінність системного 

підходу як методології пізнання полягає в тому, що він дає змогу вивчати 

об’єкт, явище в динаміці, цілісності інтегративних властивостей об’єкта або 

зв’язків між його елементами. Тому Є. Іванченко підкреслює, що для всіх 

видів і напрямів системного підходу обов’язковим положенням є пошук і 

формулювання системотвірного чинника [261].  

Варто зауважити, що А. Лігоцький окреслює системний підхід як 

системний аналіз, застосування якого допомагає з’ясувати цілісність 
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системи, дослідити її зміни в процесі розвитку, вивчити поведінку системи, 

зануреної в зовнішнє середовище, порівняти кілька систем, які виконують 

спільне завдання [389]. 

Дослідник В. Семиченко вказує, зокрема, на те, що системний підхід є 

засобом розуміння складних багатофакторних відношень, які виникають 

усередині систем і в міжсистемній взаємодії, орієнтує на виокремлення 

прихованих, візуально й емпірично не зареєстрованих властивостей об’єктів, 

які входять до складу системи, а також на вивчення системних зв’язків [586, 

с. 103]. 

Отже, унаслідок аналізу наукових джерел ми переконалися, що 

системний підхід як загальнонаукова, міждисциплінарна, методологічна 

концепція ґрунтується на положенні про те, що специфіка складного 

об’єкта (системи) не вичерпується особливостями його складників, а 

пов’язана передусім із характером взаємодії між елементами. На перший 

план виходить завдання пізнання характеру й механізму цих відношень; у 

процесі системного аналізу з’ясовуються не лише причини явищ, а й вплив 

результату на причини, що його зумовили. 

Проаналізувавши наукову літературу [179, 292, 293, 319, 354, 591, 586], 

стверджуємо, що розгорнуте визначення системного підходу містить 

положення про обов’язковість вивчення й практичного використання певних 

його аспектів, серед яких: 

• системно-елементний (системно-компонентний), що полягає у 

виявленні елементів указаної системи;  

• системно-структурний – з’ясування внутрішніх зв’язків і 

залежностей між елементами системи; 

• системно-функціональний – виявлення функцій, для виконання 

яких створені й існують відповідні системи; 

• системно-цільовий – необхідність наукового визначення цілей і 

підцілей (завдань), їх взаємного узгодження між собою; 
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• системно-ресурсний – ретельне вивчення ресурсів, потрібних для 

функціонування системи, розв’язання нею тієї чи іншої проблеми; 

• системно-інтеграційний – визначення сукупності якісних 

властивостей системи, що забезпечують її цілісність та особливість; 

• системно-комунікаційний – необхідність виявлення зовнішніх 

зв’язків цієї системи з іншими, тобто її зв’язків із навколишнім середовищем; 

• системно-історичний – з’ясування умов виникнення досліджуваної 

системи, опис пройдених нею етапів, аналіз сучасного стану, а також 

окреслення перспектив розвитку. 

Як зазначає О. Іонова, системний підхід як спосіб наукового пізнання 

взято за основу всіх системних досліджень і це дає змогу скласти цілісне, 

інтегроване уявлення про досліджуваний об’єкт [292]. 

Додамо також, що роль системного підходу в розвитку наукових, 

технічних і практико-орієнтованих знань полягає в таких основних аспектах: 

а) поняття та принципи системного підходу виявляють більш широку 

пізнавальну реальність порівняно з тією, що фіксувалась у попередньому 

знанні; 

б) у межах названого підходу розробляють нові (порівняно з 

попередніми етапами розвитку наукового пізнання) схеми пояснення, в 

основі яких – пошук конкретних механізмів цілісності об’єкта й виявлення 

типології його зв’язків;  

в) із важливої для системного підходу тези про розмаїття типів зв’язків 

об’єкта випливає, що будь-який складний об’єкт припускає декілька поділів. 

При цьому критерієм вибору найбільш адекватного поділу об’єкта, що 

вивчається, може бути те, наскільки в підсумку вдається побудувати 

,,одиницю” аналізу, що дає змогу фіксувати цілісну властивість об’єкта, його 

структуру й динаміку. 

Аналіз джерел  засвідчив, що, незважаючи на те, що  системний підхід 

активно застосовують у різних галузях наукового знання, зокрема й у 

дослідженні педагогічних проблем, донині в спеціальній літературі немає 
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єдиного розуміння ключового терміна ,,система” [179, 293, 319, 354,  570, 

590]. Учена О. Іонова [293] твердить, що дослідники сутність поняття 

,,система” тлумачать таким чином: це певна множина взаємопов’язаних 

елементів, що утворюють стійку єдність, цілісність, яка має інтеграційні 

властивості й закономірності (Н. Кузьміна); сукупність об’єктів, взаємодія 

яких зумовлює наявність нових інтеграційних якостей, не властивих 

частинам (компонентам), які її утворюють. Зв’язок між компонентами 

настільки тісний та органічний, що змінювання одних із них викликає те чи 

інше змінювання інших елементів, а нерідко – і системи в цілому 

(В. Афанасьєв). 

Дослідник В. Садовський уважає, що в тлумаченні категорії «система» 

слід ураховувати її найтісніший взаємозв’язок із такими поняттями, як 

цілісність, структура, елементи, відношення (зв’язки), підсистема тощо. 

З огляду на це доцільно визначати систему через основні принципи, що 

характеризують категорію ,,система” [570]. 

Спираючись на праці В. Садовського, а також на дослідження інших 

науковців (П. Анохін, С. Архангельський, В. Афанасьєв, Ю. Бабанський, 

А. Берг, І. Блауберг, Т. Ільїна, І. Кондрашин, Н. Кузьміна, Е. Юдін) [20, 25, 

30, 35, 51, 65, 255, 321, 354, 719], уважаємо основними такі системні 

принципи:  

• цілісність – залежність кожного елемента системи від його місця й 

функції всередині цілого; наявність у системи інтегративних якостей, 

властивостей, що виникають унаслідок взаємодії її елементів і якими не 

володіє жоден з окремо взятих елементів; 

• структурованість (упорядкованість) – можливість опису системи 

через установлення її структури, тобто зв’язків (відношень) між елементами 

системи; зумовленість поведінки системи поведінкою її окремих елементів і 

властивостями її структури; 
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• взаємозалежність системи й середовища: система формує й виявляє 

свої властивості у процесі взаємодії із середовищем, виступаючи при цьому 

провідним активним компонентом взаємодії; 

• ієрархічність: кожний елемент (компонент) системи також можна 

розглядати як систему, а досліджувану систему – як один із компонентів 

більш широкої системи; 

• множинність опису: через складність кожної системи її адекватне 

пізнання вимагає побудови великої кількості моделей, кожна з яких описує 

лише певний аспект системи. 

До структури системи, як правило, зараховують мету, функції, об’єкти 

системи; елементи (частини, компоненти), з яких складається об’єкт; 

властивості об’єктів; відношення, взаємодію елементів; наявність рівнів у 

системі та їх ієрархію; зовнішні умови.  

У межах зазначеного підходу широко використовують поняття 

,,педагогічна система”, яку найчастіше розуміють як систему освіти, 

навчання, виховання, освітні процеси тощо і яка характеризується: 

а) штучністю (підпорядкованістю законам, правилам, принципам, 

установленим людиною); б) відкритістю (щодо впливів навколишнього 

середовища); в) динамічністю (змінюється в часі, перетворюється під 

впливом зовнішніх і внутрішніх чинників); г) керованістю (за механізмами). 

Окрім того, як зазначає О. Іонова, педагогічні системи мають такі специфічні 

характеристики соціальних систем: складність внутрішньої структури, що не 

вичерпується причиново-наслідковими зв’язками; єдність об’єктивного й 

суб’єктивного; самоорганізація й саморозвиток; ціннісна орієнтація; 

імовірність; унікальність; величезне внутрішнє розмаїття; рефлексія тощо 

[292].  

Виходячи з вищевказаного, звертаємо увагу, що в дослідженні 

педагогічну систему розуміємо як сукупність засобів професійної підготовки 

конкурентоспроможного майбутнього фахівця. 
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Аналіз наукової літератури [255, 293, 354, 591] засвідчив, що в межах 

системного підходу як систему розглядають й особистість, що має такі 

властивості: потреба в інформаційному обміні із зовнішнім соціальним і 

предметним середовищем, оскільки особистість є системою переробляння 

інформації; ця система має свої ,,входи” та ,,виходи” й може впливати на інші 

системи через передання інформації; особистість є не лише споживачем 

інформації, а і її джерелом; певний ступінь відкритості – закритості; 

наявність механізмів саморегуляції й адаптації, збереження працездатності за 

умов непередбачуваних внутрішніх і зовнішніх змін шляхом змінювання 

програми функціонування або пошуку оптимальних станів; певна внутрішня 

рівновага – психологічний гомеостаз, тобто прагнення до більшої 

внутрішньої впорядкованості й гармонійності; тенденція до збільшення 

внутрішньої напруги, необхідної для взаємодії із зовнішнім середовищем або 

подолання внутрішніх конфліктів; унікальна здатність до взаємодії з іншими 

соціальними системами (як індивідуальними, так і груповими); важливим 

механізмом цієї взаємодії є соціальна роль і рольова поведінка; 

функціонування за принципом еквіфінальності, згідно з яким немає єдиного 

найкращого способу досягнення певного кінцевого стану за умови того 

самого вихідного стану. Завдяки цьому існує багато шляхів руху до 

поставленої мети, що відкриває широкі можливості для творчості. 

Учений В. Ганзен узагальнює: системний підхід – це єдність інтеграції 

й диференціації за домінування тенденції до об’єднання [125]. Системний 

підхід дає змогу інтегрувати й систематизувати накопичені знання, долати їх 

надлишковість, знаходити інваріанти описів, уникати недоліків локального 

підходу, підвищувати ефективність системних досліджень і процесу 

навчання, формулювати нові наукові гіпотези, створювати системні описи 

явищ тощо.  

Використання основних ідей і положень системного підходу в нашому 

дослідженні зумовлено низкою причин: 1) конкурентоспроможність 

майбутнього фахівця, як уже сказано вище, є системною характеристикою 
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його особистості (виділено нами – О. Ільєнко); 2) як і будь-яка система, 

конкурентоспроможність майбутнього фахівця має власну структуру, до 

складу якої входять такі структурні компоненти, як потребово-мотиваційний, 

когнітивно-операційний, рефлексивно-оцінний, про що буде зазначено в 

розділі 3; 3) особистість майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

розуміємо як систему, що також притаманно названому підходу; 

4) сукупність засобів професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця ми розуміємо як педагогічну систему; 5) з 

метою формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки вважаємо за доцільне розробити та перевірити 

ефективність науково-методичної системи його професійної підготовки. 

Ідеї системного підходу до проблеми формування 

конкурентоспроможності використовують у наукових розвідках Л. Бодьян, 

О. Гришин, Є. Євплова, Н. Корнейченко, Д. Котикова, Л. Курзаєва, 

В. Мезінов, В. Оганесов, О. Романовський, Ж. Шуткіна та ін. [68, 150, 191, 

331, 340, 360, 421, 477, 560, 714]. На підставі аналізу праць вищезазначених 

учених виокремлюємо такі основні положення системного підходу до 

досліджуваної проблеми: 

• системний підхід забезпечує комплексне вивчення проблеми 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця на всіх етапах 

дослідження; 

• формування майбутнього фахівця і, зокрема, його 

конкурентоспроможності є підсистемою системи професійної підготовки, що 

дає змогу реалізувати цей процес з урахуванням загальнодидактичних 

принципів професійної підготовки; 

• конкурентоспроможність майбутнього фахівця формується 

в цілісному процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти, у якому 

всі системні компоненти максимально взаємопов’язані;  

• ефективність формування конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця залежить від організації цілеспрямованих системних дій. 
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Важливою є також проблема застосування синергетичного підходу, яку 

актуалізують В. Аршинов, Е. Зеєр, В. Ігнатова, С. Кульневич, М. Федорова та 

ін. [28, 238, 253, 355, 356, 653]. Питанням утілення ідей синергетики у сферу 

освіти, інтерпретації педагогічних явищ з погляду теорії самоорганізації 

педагогічних систем присвятили праці В. Виненко, А. Ворожбитова, 

М. Гапонцева, І. Добронравова, Т. Загоруля, Е. Зеєр, Є. Іванченко, 

В. Ігнатова, О. Іонова, Е. Князєва, С. Кульневич, М. Левківський, 

Т. Назарова, Г. Нестеренко, О. Остапчук, А. Пугачова, М. Федорова, 

В. Цикін, О. Чалий та ін. [103, 115, 126, 178, 214, 238, 261, 253, 292, 293, 308, 

309, 355, 356, 374, 451, 464, 488, 534, 653, 688, 690]. Так, Є. Іванченко, 

досліджуючи моделі й процес професійної підготовки економістів, 

підкреслює, що синергетичний підхід уможливлює аналіз такого процесу з 

позицій цілісності, неусталеності стану, здатності до самоорганізації, 

змінення стану під впливом внутрішніх та / або зовнішніх чинників тощо 

[261].  

Вивчення праць вищеназваних учених дає підстави стверджувати, що у 

науковому просторі поняття ,,синергетика” має різні тлумачення залежно від 

того, у межах якої концепції його застосовують. Найбільш часто синергетику 

визначають як науку про самоорганізацію складних нелінійних відкритих 

систем різної природи – фізичних, біологічних, соціальних. 

На підставі аналізу наукової літератури [103, 115, 126, 178, 214, 238, 

261, 253, 292, 293, 308, 309, 355, 356, 374, 451, 464, 488, 534, 653, 688, 690] 

слід зазначити, що провідним чинником просування синергетичної 

парадигми в педагогіку є насамперед синергетичність власне педагогічного 

процесу, у якому виразно виявляються взаємодії, які вивчає синергетика як 

теорія сумісної дії, фокусуючи увагу на нерівноважності, нестабільності як 

природному стані відкритих, нелінійних систем, на багатоваріантності й 

невизначеності шляхів їх розвитку залежно від множинності чинників та 

умов, що впливають на них [197]. 
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Учена О. Іонова, узагальнивши результати численних наукових праць, 

виокремила базові положення синергетичного підходу, що становлять 

понятійну й класифікаційну основу його застосування в педагогічній теорії 

та практиці [292]. Варто розглянути ці положення, звертаючи увагу на 

зв’язок їх із проблемою нашого дослідження. 

Ми поділяємо думку О. Іонової [292], яка вважає, що сучасні 

педагогічні системи можуть успішно реалізовувати функцію виховання й 

розвитку особистості лише за умови їх взаємодії з навколишнім 

середовищем, відкритості для нових соціальних і педагогічних впливів. Це 

стосується й процесу професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця, оскільки з метою формування й розвитку 

його конкурентоспроможності необхідно враховувати чинники, які 

впливають на неї, про що йтиметься далі в обґрунтуванні доцільності 

використання в дисертації положень середовищного підходу. Окрім того, як 

справедливо зазначає О. Іонова, у цих системах постійно відбувається процес 

обміну інформацією (і, зокрема, знаннями) між викладачем і студентами 

(зворотний зв’язок) та цілеспрямованого здобуття інформації [292]. Під час 

цього процесу постають нові цілі, методи, форми, засоби навчання, що має 

місце й у процесі професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця. 

Учена наголошує, що проблема відкритості педагогічних систем 

набуває актуальності за сучасних умов глобальної інформатизації 

суспільства, використання інформаційних технологій (зокрема Інтернету), 

інтеграції вітчизняного й зарубіжного освітнього простору тощо [292], що є 

корисним для нашого дослідження, адже процес професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця здійснюється саме за таких 

умов. 

2. Самоорганізація педагогічної системи відбувається за умови 

перебування в кризовому (нерівноважному) стані, тобто її структура не 

відповідає вимогам нової ситуації. Саме такий кризовий стан є характерним 



55 
 

 

для системи професійної підготовки майбутніх конкурентоспроможних 

фахівців, тому що сьогодні спостерігаємо: 1) невідповідність між 

об’єктивною потребою суспільства в підготовці нової генерації 

конкурентоспроможних фахівців та їхньою неготовністю до діяльності за 

умов конкурентної боротьби, неспроможністю забезпечити собі стійке 

становище на ринку праці; 2) невідповідність між необхідністю 

цілеспрямованого формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

в процесі його професійної підготовки у закладі вищої освіти та відсутністю 

цілісної, обґрунтованої науково-методичної системи такої підготовки, 

недостатнім рівнем упровадження відповідних технологій. 

3. Основне джерело виникнення нових якостей і їх розвитку закладено 

в системі (тобто воно внутрішнє), проте для ,,запускання” механізму 

самоорганізації це джерело має ,,підживлюватися” ззовні. Процес 

професійної підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців, що має 

значний потенціал для формування їхньої конкурентоспроможності, – процес 

керований, що повинен здійснюватися з урахуванням чинників, які 

впливають на розвиток конкурентоспроможності. 

4. Для педагогічних систем, як правило, існує декілька альтернативних 

шляхів розвитку. Непоодинокість еволюційного шляху, як стверджує                          

О. Іонова, відсутність жорсткої визначеності зміцнює сподівання на 

можливість вибору шляхів подальшого розвитку. Додамо, що процес 

професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця, 

розробляння й упровадження науково-методичної системи його професійної 

підготовки також мають декілька шляхів реалізації залежно від багатьох 

чинників (спеціальності майбутнього фахівця, вибору педагогічних методів, 

засобів, адекватних їй прийомів тощо). 

5. Процес самоорганізації відбувається в результаті взаємодії 

випадковості й необхідності та завжди пов’язаний із переходом від 

неусталеності до усталеності. У моменти мінливості (неусталеності) малі 

збурення можуть стати причинами значних перетворень у системі. 
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У контексті нашого дослідження ,,збуреннями” називаємо нові вимоги, які 

висуваються до професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця й за умови їх урахування сприяють 

розвитку його конкурентоспроможності. 

Цікавим, на нашу думку, є той факт, що використання основних ідей і 

положень синергетичного підходу в педагогічній теорії та практиці має й 

своїх опонентів. Так, О. Болдачов, В. Губін, А. Дахін, С. Кульневич, 

К. Момджан, Т. Назарова, І. Шаповаленко та інші наголошують, що сьогодні 

спостерігається необґрунтоване використання синергетичних ідей у 

педагогічній науці, відсутні визначеність і достатня ясність у доцільності 

втілення синергетичних знань у тій чи іншій сфері педагогічного простору 

[73, 152, 161, 355, 434, 451, 696]. Частково поділяючи цей погляд, зазначимо, 

що синергетика в цілому не спростовує основні принципи й закономірності 

педагогіки й освіти. Вона розглядає вузлові педагогічні ідеї дещо ширше, 

певним чином ,,дописує” еволюцію й розвиток педагогічних систем із позиції 

теорії самоорганізовних структур. Завдяки синергетиці в педагогіці 

з’являється можливість розроблення й застосування дійсно інтегрованого 

підходу до вивчення педагогічних систем, професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця зокрема. 

Ідеї синергетичного підходу до проблеми формування 

конкурентоспроможності описано й у розвідці В. Мезінова [421], звернення 

до яких уважаємо доцільним у межах нашого дослідження, адже ми 

спиралися на них під час визначення сутності та змісту 

конкурентоспроможності фахівця. У роботі вченого ідеї синергетичного 

підходу поєднано із системним підходом. 

Так, науковець стверджує, що в межах системно-синергетичного 

підходу майбутнього фахівця розглядають як професіонала, здатного оцінити 

майбутнє як певне ,,віяло (сукупність) можливостей”, вільно приймати 

рішення в ситуації вибору та діяти. Із цією метою, за В. Мезіновим, фахівець 

повинен мати здатність до цілепокладання як до моделювання майбутнього, 
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так і до самоосвіти. Показниками конкурентоспроможності в цьому підході, 

на думку дослідника, є здатність до самоосвіти й саморозвитку; уміння 

швидко орієнтуватись у потоці знань, а також готовність до змінювання 

видів діяльності, поведінкових ролей; аналітичні здібності, прогностичні 

вміння, уміння приймати рішення тощо. Освіта є відкритою, нелінійною 

системою, здатною до змін, такою, що має ,,запас маневру”. Тому, за 

В. Мезіновим, варто звернути увагу на проблеми забезпечення варіативності 

підготовки фахівців, активізувати творчу, науково-дослідну діяльність 

студентів через участь у реальних освітніх проєктах, розвивати 

інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти, що забезпечує 

процес самоосвіти студента [421].  

Варто зазначити, що в багатьох працях (В. Виненко, С. Гончаренко, 

М. Каган, О. Князєва, С. Курдюмов, В. Лутай, В. Мезінов, М. Таланчук) [103, 

139, 296, 308, 309, 395, 421, 626]) також обґрунтовано потребу використання 

інтегрованого системно-синергетичного підходу до педагогічних досліджень. 

Науковці обстоюють думку про логіко-поняттєву й методологічну 

наступність між синергетикою та системними дослідженнями, що 

розвивались у межах загальної теорії системи й кібернетики. Погоджуючись 

із таким поглядом, зазначимо, що в роботі теж надаємо перевагу поєднанню 

системного та синергетичного підходів, оскільки вважаємо, що положення 

синергетичного підходу доповнюють основні ідеї системного, що в 

результаті сприяє ціліснішому й ширшому вивченню досліджуваної 

проблеми. 

Оскільки, незважаючи на суттєве методологічне значення, 

вищенаведені підходи не розв’язують цілком проблему формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця, а тому пропонуємо далі 

розглянути компетентнісно-середовищний підхід, який ми також 

використовуємо у дослідженні.  

На нашу думку, основними положеннями компетентнісно-

середовищного підходу до досліджуваної проблеми є такі: 
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1) компетентнісно-середовищний підхід орієнтований на встановлення 

зв’язку освітнього процесу у ЗВО з вимогами зовнішнього середовища з 

метою вдосконалення професійної підготовки шляхом формування в 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця необхідного набору 

компетенцій, що засвідчують його конкурентоспроможність, тобто 

компетентнісно-середовищний підхід забезпечує своєрідний зв’язок освіти й 

ринку праці; 

2) організація навчального процесу у закладі вищої освіти полягає у 

створенні умов формування компетенцій, що є основою 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця; 

3) оцінка освітніх результатів ґрунтується на аналізі рівня оволодіння 

компетенціями, які майбутні конкурентоспроможні фахівці повинні набути; 

4) компетентнісно-середовищний підхід дає змогу дослідити зовнішнє 

середовище й виявити його основні чинники, що впливають на 

конкурентоспроможність фахівця. 

Так, компетентнісний складник  цього  підходу визнано одним із 

пріоритетних напрямків розв’язання проблеми підвищення якості освіти, 

одним зі шляхів оновлення змісту освіти й технологій навчання, узгодження 

їх із сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору. За 

умов розвитку й розбудови сучасної освіти названий підхід уважаємо 

найбільш оптимальним, тому що він припускає змістовне включення в 

рефлексію тих процесів, тенденцій, викликів, що задають можливості 

стратегії професійної успішності й суб’єктивності, становлення особистої 

історії. Він підсилює власне практичну спрямованість професійної освіти, її 

прагматичний, предметно-професійний аспект. На думку відомих 

українських педагогів (Н. Бібік, В. Гриньова, О. Овчарук, О. Пометун та ін.), 

компетентнісний підхід в освіті дасть змогу подолати прірву між освітою та 

вимогами життя, що надає йому особливої практичної значущості, що, на 

наше переконання, набуває особливого значення в контексті формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця [62, 147, 476, 509, 510, 511]. 
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Як стверджує Ю. Бойчук [72], в умовах освітніх закладів поняття 

компетентнісного підходу визначають як спрямованість педагогічного 

процесу на формування й розвиток у студентів ключових (базових, основних) 

і предметних компетенцій. Науковець розуміє ключові компетенції як 

суспільно визнаний комплекс певного рівня знань, умінь і навичок, ставлень 

тощо, які можна застосовувати в широкій сфері діяльності людини. Із 

вищесказаного випливає, що вказаний підхід пов’язаний із поняттями 

,,компетентність” і ,,компетенція”, уточнення яких уважаємо за доцільне у 

межах дослідження з метою з’ясування сутності такого підходу до нашої 

проблеми. 

Насамперед варто зазначити, що дефініції ,,компетенція” й 

,,компетентність” є похідними від поняття ,,компетентний ” (від лат. competo, 

competens – досягати, відповідати, підходити), тобто такий, що ,,має достатні 

(ґрунтовні) знання в якій-небудь галузі; із чим-небудь добре обізнаний; 

тямущий; який ґрунтується на знанні; кваліфікований; має певні 

повноваження, повноправний, повновладний” [94, с. 560; 106, с. 354; 317; 

470, с. 874]. У ,,Великому тлумачному словнику російської мови» додається 

й таке значення: «той, що володіє компетенцією” [ 76, с. 446]. 

Аналіз наукових праць засвідчив, що до цього часу накопичено певний 

науковий досвід щодо визначення сутності цих понять як у зарубіжній, так й 

у вітчизняній науковій літературі (В. Байденко, А. Баранников, Г. Бєлицька, 

Л. Берестова, В. Болотов, Г. Голуб,  В. Гриньова, Н. Гришанова, А. Дахін, 

Л. Єлагіна, Е. Зеєр, І. Зимня, Т. Іванова, Є. Іванченко, Н. Кузьміна, 

В. Куницина, О. Лебєдєв, А. Маркова, О. Пометун, Д. Равен, О. Семеног, 

В. Сєриков, Р. Уайт, Н. Хомський, А. Хуторський, О. Чуракова, Ж. Шуткіна 

та ін.) [36, 37, 38, 39, 46, 53, 75, 137, 147, 149, 161, 162, 192, 239, 241, 242, 252, 

261, 354, 358, 371, 407, 509, 510, 511, 536, 582, 590, 823, 671, 674, 675, 694, 

714, 755]. 

Проаналізувавши наукові джерела, Л. Єлагіна уточнює сутність 

указаних понять і розмежовує їх [192]. Учена зазначає, що поняття 



60 
 

 

,,компетенція” й ,,компетентність” запропоновані Н. Хомським 1965 року 

(Массачусетський університет). Саме тоді в 1960-і роки в Америці, як 

стверджує дослідниця, уперше запропоновано орієнтуватися на 

компетентнісний підхід в освіті. На думку Л. Єлагіної, компетенції 

розглядаються як відчужені, заздалегідь задані соціальні вимоги (знання, 

уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей і відносин тощо) до 

освітньої підготовки особистості, потрібної для ефективної продуктивної 

діяльності в певній галузі. Компетентність, на переконання вченої, актуальна 

особистісна якість, що формується, ґрунтуючись на знаннях, інтелектуально- 

й особистісно-зумовленому досвіді соціально-професійної життєдіяльності 

людини (реальна діяльність за конкретних умов) [192].  

Схожим є розуміння сутності вищеназваних понять, подане в 

дослідженні Ж. Шуткіно [714]. Науковець робить висновок про те, що 

поняття ,,компетенція” частіше за все застосовують для характеристики 

результату освіти, що виявляється в підготовленості, здатності випускника 

реально володіти засобами, формами й методами діяльності, у можливості 

успішно розв’язувати поставлені завдання. Це поняття характеризує ще й 

таку форму поєднання знань, умінь і навичок, що дає змогу ставити певні цілі 

й досягати їх. Компетентність, як стверджує Ж. Шуткіна, – це володіння 

особистістю відповідними компетенціями. Учена, проаналізувавши 

зарубіжну літературу з указаної проблеми, зауважує, що іноземні дослідники 

використовують переважно один, проте багатозначний термін «competence», 

і робить висновок, що найбільш поширене тлумачення компетенції як 

сукупності знань, умінь, інтелектуальних й особистісних здібностей, 

необхідних для ефективного виконання завдання певного рівня складності, у 

двох основних значеннях: а) ,,коло повноважень, наданих законом”; 

б) ,,знання й досвід у певній галузі” [714].  

Слід зазначити, що Є. Іванченко переконана, що системні й 

багатокомпонентні поняття ,,компетентність” і ,,компетенція” 

застосовуються для опису якості підготовки та діяльності фахівців [261]. 
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Однак учена стверджує, що, незважаючи на структурну схожість, ці поняття 

не є тотожними. На підставі аналізу теоретичних джерел Є. Іванченко дійшла 

висновку про існування різних підходів науковців до їх визначення. Вона 

бачить невідповідність у значеннях термінів ,,компетенція” і 

,,компетентність”, зумовлену тлумаченням у довідниках лише одного з них. 

У більшості лексикографічних праць подаються здебільшого визначення 

терміна ,,компетенція”, проте ці дефініції містять певні неточності: 

ураховується або добра обізнаність із чим-небудь, або коло питань, у яких 

обізнана особа [261]. 

Ґрунтовний аналіз різних джерел (словників, монографій, дисертацій) 

щодо вживання поняття ,,компетенція” здійснила О. Семеног [582], яка 

встановила, що якщо компетенція (від лат. competentia – пристосованість до 

справи) – це наперед задані вимоги до освітньої підготовки, сукупності 

знань, способів діяльності, коло повноважень, досвіду, якостей особистості, 

складна, інтегральна, багатоаспектна якість особистості, то компетентність 

(від лат. competens – здібний) – уже наявна якість, реальна демонстрація 

набутих знань і відповідних умінь, навичок людини як суб’єкта професійної 

діяльності, володіння нею відповідною (-ими) компетенцією (-ями) і 

здатність їх застосовувати у відповідних професійних ситуаціях [582]. 

Намагаючись розрізнити обидва терміни, які, по суті, походять від 

одного латинського слова, М. Ахметов називає компетенціями деякі 

внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, 

уявлення, алгоритми дій, системи цінностей і взаємин), які потім 

виявляються в компетентностях людини як актуальні, діяльнісні вияви, та 

виділяє десять основних компетенцій [33]. 

Науковець Є. Іванченко на основі зіставлення думок і поглядів щодо 

понять ,,компетенція” та ,,компетентність” подає такі визначення:  

• компетенція – комплекс знань, умінь і навичок, ціннісних 

орієнтацій і взаємин, особистісних якостей, досвіду, набутих у процесі 
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навчання та соціалізації, який забезпечує готовність людини до діяльності в 

певній сфері; 

• компетентність – комплекс професійних знань, умінь, навичок, 

ціннісних орієнтацій і взаємин, особистісних якостей, досвіду, набутих у 

процесі діяльності в певній сфері, який забезпечує здатність людини діяти як 

у звичайній ситуації, так і в ситуації невизначеності. При цьому Є. Іванченко 

зазначає, що компетентність виступає як усталена соціальна та освітня 

цінність, зміст якої динамічний і залежить від потреб соціально-освітньої 

ситуації [261]. Актуальне розуміння феномену компетентності містить усі 

суб’єктивні властивості особистості, які виявляються в діяльності та 

забезпечують її ефективність. 

Варто зауважити, що в психолого-педагогічній літературі існують й 

інші тлумачення поняття ,,компетенції”.  

Так, В. Байденко розуміє компетенцію як ,,міру освітнього успіху 

особистості, що виявляється в її власних діях в певних професійно й 

соціально значущих ситуаціях”[36]. 

Дослідниця І. Зимня тлумачить компетенцію як сукупність 

новоутворень, знань, системи цінностей і відношень, що сприяє створенню 

ціннісно-сенсових, поведінкових, мотиваційних, емоційно-вольових, 

когнітивних результатів особистісної діяльності суб’єктів [241].  

Натомість Ю. Татур пов’язує компетенцію з поняттям особистісного 

потенціалу й розглядає її як сукупність здібностей реалізації власного 

потенціалу (знань, умінь, досвіду) для успішної творчої діяльності з 

урахуванням розуміння проблеми, надання прогнозованих результатів, 

з’ясування причин, що ускладнюють діяльність [631].  

Узагальнюючи підходи вчених до визначення сутності понять 

,компетенція” і ,,компетентність”, ми дійшли висновку, що компетентність 

виступає як інтегральна якість особистості, що виявляється в її загальній 

здатності й готовності до діяльності та ґрунтується на знаннях, уміннях, 

навичках, досвіді, що набуті в процесі навчання й соціально орієнтують 
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особистість на самостійну та успішну участь у діяльності, тобто 

компетентність – поняття ширше, бо передбачає володіння компетенціями. 

Науковець Л. Єлагіна звертає увагу на те, що категорію 

,,компетентність” учені зараховують до діяльності особистості, а тому поряд 

із загальною й соціальною компетентністю, слідом за І. Зимньою, 

виокремлює компетентність, що може стосуватися професії [192]. Поділяючи 

цей погляд, зазначимо, що, оскільки компетентність безпосередньо пов’язана 

з діяльністю особистості, уважаємо за доцільне методологію нашого 

дослідження будувати з урахуванням положень як компетентнісного, так і 

діяльнісного підходу, про що йтиметься нижче. 

Дослідник Ю. Бойчук продовжує міркування з приводу того, що за 

умов вищої професійної освіти набуття майбутнім фахівцем професійної 

компетентності заслуговує на особливу увагу [72]. Згідно з працями 

Л. Філатової та Г. Черкас, професійна компетентність є одним із видів 

ключової компетентності й передбачає володіння професійною діяльністю на 

досить високому рівні, здатність особистості проєктувати свій подальший 

професійний розвиток [655]. 

Варто підкреслити, що професійна компетентність як єдність 

теоретичної та практичної готовності фахівця до виконання професійної 

функції характеризує не тільки його діяльність, а й самого фахівця як 

суб’єкта в його самостійній, відповідальній та ініціативній взаємодії із 

соціальним світом. Тому, як стверджує Ю. Бойчук, професійна 

компетентність інтегрує професійні та особистісні якості людини, спрямовує 

їх на опанування знань і навичок та цілеспрямоване їх застосування в 

прогнозуванні, плануванні, реалізації професійної діяльності, активізує 

фахівця в розвитку особистісних здібностей, у прагненні до самореалізації в 

професійній діяльності вже в період навчання у закладі вищої освіти [72]. У 

цьому аспекті, на наш погляд, полягає схожість професійної компетентності 

й конкурентоспроможності, адже ці категорії визначаються не тільки 

професійним, але й значною мірою індивідуально-особистісним 
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компонентом, містять у своєму складі ще й надпрофесійні характеристики 

особистості. 

Учена А. Маркова, розглядаючи проблему професійної компетентності, 

визначає такі її характеристики:  

• компетентність не ототожнюється з освіченістю людини; 

• компетентність – це поєднання психічних якостей, які надають 

змогу діяти самостійно та відповідально; 

• основою для висновків про компетентність людини є оцінка 

кінцевого результату діяльності; 

• компетентність є характеристикою окремої людини й виявляється в 

результатах її діяльності [407]. 

Науковці доповнюють поняття ,,компетентність”, указуючи також, що 

це: 

1) спосіб існування знань, умінь, освіченості, який сприяє особистісній 

самореалізації, знаходженню свого місця у світі, унаслідок чого освіта постає 

як високо вмотивована й особистісно орієнтована та забезпечує максимальну 

затребуваність особистісного потенціалу, визнання особистості іншими, 

усвідомлення нею власної значущості [75, с. 8]; 

2) постійне оновлення знань, оволодіння новою інформацією для 

успішного вирішення професійних завдань у певний час і за певних умов, 

тобто ,,компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність 

мислення” [693, с. 6]. 

У словнику ,,Професійна освіта” визначено, що професійна 

компетентність – це ,,якість високопрофесійного працівника, здатного 

максимально реалізовувати себе в конкретних видах трудової діяльності, 

здатного адаптуватися до умов, які змінюються разом із ринковим 

механізмом, що управляє професійною мобільністю, плануванням 

професійного зростання та професійною самореалізацією” [532 с.313]. 

Наведене визначення підтверджує наше припущення щодо спорідненості 

понять ,,професійна компетентність” і ,,конкурентоспроможність”, оскільки, 
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згідно із цією дефініцією, професійно компетентного фахівця 

характеризують уміння, що становлять основу його конкурентоспроможності 

й продиктовані вимогами сучасності (готовність до життя в постійно 

змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі). 

В нашому дослідженні використовуємо термін «компетентність» та, 

розглядаючи питання професійної компетентності, не можемо не звернути 

увагу на особливості професійної компетентності економіста.  

Аналіз підходів до визначення компетентності економістів засвідчив 

неоднозначність її тлумачення. На нашу думку, це пояснюється намаганням 

учених подати різнобічну характеристику цього явища. Так, І. Сасова вважає, 

що компетентність економістів має відповідати трьом складникам:  

1) завданням, зумовленим особливостями науково-технічного прогресу 

(це знання та вміння);  

2) завданням, зумовленим особливостями суспільно-політичного 

устрою держави (це науковий світогляд, моральні якості, уміння працювати в 

громадських організаціях, орієнтація в політичних подіях, культура фахівця);  

3) завданням, зумовленим вимогами професії (це вміння провадити 

дослідницьку роботу, розв’язувати практичні завдання та комунікативні 

проблеми) [573]. 

Науковець О. Булавенко компетентність економіста розуміє як якісну 

характеристику особистості економіста, яка включає систему науково-

технічних знань, у тому числі спеціальних знань у галузі економіки, 

професійних умінь і навичок, досвіду, наявність усталеної потреби в тому, 

щоб бути компетентним економістом, інтересу до професійної 

компетентності свого профілю [84]. Автор наголошує на неможливості 

ізольованого розгляду сутнісних характеристик компетентності економіста, 

тому що вони мають інтегративний, цілісний характер та є продуктом 

економічної підготовки в цілому. Також О. Булавенко виокремлює 

мотиваційно-цільовий, функціональний, комунікативний і рефлексивний 

елементи компетентності економіста. Слід зауважити, що запропонована 
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структура компетентності економіста стосується фахівців, які пройшли 

неперервну підготовку, тому з першого етапу навчання необхідно розвивати 

в здобувачів освіти мотиваційну сферу (інтерес, усвідомленість вибору 

професії тощо). Автор ще подає типологію компетентності економіста:  

а) професійно-методична компетентність (знаємо); 

б) соціально-комунікативна компетентність (живемо разом); 

в) компетентність у плані діяльності (робимо); 

г) компетентність у плані особистості (існуємо) [84]. 

Педагог Є. Іванченко, спираючись на аналіз здобутків учених і власний 

досвід спілкування з керівниками практики студентів, випускниками, які 

працюють в економічній галузі, студентами, які намагаються знайти роботу 

вже під час навчання та відвідують співбесіди з працедавцями, доходить 

висновку, що головний показник якості професійної підготовки складається з 

діалектично пов’язаних частин (знань, умінь, навичок, досвіду професійної та 

соціальної діяльності), що, на думку науковця, свідчить про інтегративну 

природу компетентності фахівця загалом та економіста зокрема [261]. 

Виходячи із цього, дослідниця виокремлює інтегративну компетентність 

майбутнього економіста, яку розуміє як сформований комплекс економічних 

знань, умінь і навичок, ціннісних орієнтацій і взаємин, професійних і 

особистісних якостей, досвіду діяльності у фінансово-економічній та 

соціальній сферах, набутих у процесі пізнавальної діяльності, який 

забезпечує здатність майбутнього економіста до професійної діяльності та 

життя у швидкозмінному суспільстві [261]. Учена Є. Іванченко розглядає 

інтегративну компетентність майбутнього економіста в єдності особистісних 

і діяльнісних виявів феномену й уважає, що ця компетентність містить такі 

структурні компоненти: 1) ядро – ключові компетенції майбутнього 

економіста (політичні компетенції; компетенції, пов’язані з життям у 

багатокультурному суспільстві; компетенції, пов’язані з володінням усною та 

письмовою комунікацією; компетенції, зумовлені зростанням інформатизації 

суспільства; здатність учитися впродовж життя); 2) оболонку з двох 
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рівноправних частин: а) соціальної зрілості майбутнього економіста (яка 

складається із соціальної спрямованості, соціальної компетентності, 

соціальної відповідальності й позитивного ставлення до себе /Я-концепція/); 

б) професіоналізму майбутнього економіста (що складається з професійної 

спрямованості, професійної компетентності, професійної відповідальності, 

професійної мобільності) [261]. Такі визначення цілком відповідають нашим 

характеристикам конкурентоспроможності майбутнього фахівця в межах 

системно-синергетичного та інтегративного підходів. 

Дослідники В. Байденко, А. Вербицький, Є. Гнатишина, В. Гриньова, 

Е. Зеєр, І. Зимня та інші пропонують власне педагогічну інтерпретацію 

компетентнісного підходу [36, 37, 38, 97, 134, 147, 239, 241]. Звернення 

сучасної педагогіки до понять ,,компетентнісний підхід”, ,,компетентність”, 

,,ключові компетенції” пояснюємо такими причинами:  

1. Суттєві зміни в суспільстві, прискорення темпів соціально-

економічного розвитку зумовили пошук нової концепції освіти, яка відбиває 

ці зміни й орієнтована на відображення якостей особистості, затребуваних у 

ХХІ ст., як-от: мобільності, динамізму, здатності швидко й безконфліктно 

пристосовуватися до конкретних умов праці, конструктивності, професійної, 

соціальної, особистісно-побутової та інших компетентностей. Стимулом для 

розвитку зусиль у сфері компетентнісного підходу в освіті стали вимоги 

бізнесу та підприємництва до кваліфікованих працівників приймати 

відповідальні рішення на основі здобутих знань і їх інтеграції. 

2. Завдання модернізації загальної та професійної освіти, необхідність 

її співвідношення як із потребами особистості, так й із запитами суспільства 

потребують принципово нового підходу до визначення цілей, змісту й 

організації освіти. 

3. Розвиток процесів інформатизації призводить до того, що система 

професійної підготовки не може ,,наздогнати” потік інформації, що постійно 

збільшується, оскільки за сучасних умов ,,старіння” інформації відбувається 

швидше, ніж завершується цикл навчання у вищій школі, тому потрібен 
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принципово новий підхід до конструювання змісту освіти, здатного 

стимулювати майбутнього фахівця до постійного самовдосконалення, 

рефлексії якості своєї навчально-професійної діяльності, її самооцінення та 

коригування. 

4. Професійна підготовка майбутнього фахівця має бути зорієнтована 

на формування не тільки предметних, а й позапредметних соціальних, 

комунікативних, інформаційних компетентностей [276]. 

Потребу запровадження компетентнісного підходу в освіті засвідчують 

нормативні документи, що регламентують освітню діяльність в Україні, а 

саме: Закон ,,Про освіту”, ,,Національна доктрина розвитку освіти” тощо 

[222, 454, 455]. 

Розвиток компетентнісного підходу у світовому освітньому просторі 

підтверджено також глобальною концепцією, відбитою в рекомендаціях Ради 

Європи щодо визначення основних груп ключових компетенцій, оволодіння 

якими є основоположним критерієм якості освіти. Так, виокремлено п’ять 

груп ключових компетенцій, вивчення яких уважаємо за доцільне у межах 

дослідження проблеми конкурентоспроможності майбутнього фахівця: 

• політичні й соціальні компетенції, пов’язані зі здатністю брати на 

себе відповідальність, брати участь у прийнятті сучасних рішень, регулювати 

конфлікти ненасильницьким шляхом, брати участь у функціонуванні й 

покращенні демократичних інститутів; 

• компетенції, що стосуються життя в полікультурному суспільстві. 

Освіта має формувати міжкультурні компетенції, що дають змогу запобігати 

виникненню расизму, ксенофобії, поширенню атмосфери нетерпимості, 

розвивати здатність до розуміння відмінностей у культурах, поваги до 

людини, взаємодії й співпраці з людьми різних культур, релігій, мов; 

• компетенції, що визначають володіння усним і писемним 

спілкуванням настільки є важливими у роботі та суспільному житті, що тим, 

хто ними не володіє, загрожує ізоляція від суспільства. До такої групи 
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компетенцій спілкування належить і володіння декількома мовами, що 

набуває все більшого значення; 

• компетенції, пов’язані з виникненням інформаційного суспільства: 

володіння новими технологіями, розуміння їхніх переваг і недоліків, 

здатність критичного ставлення до інформації та реклами, що поширюється 

за допомогою засобів масової інформації; 

• компетенції, які реалізують здатність і бажання навчатися протягом 

усього життя, що становлять основу неперервної освіти й соціального 

розвитку [815]. 

Окрім того, у межах проєкту ,,Тюнінг” виокремлено групу із загальних 

компетентностей (усього 31), які є найактуальнішими за умов сьогодення, що 

також свідчить про розвиток компетентнісного підходу у світовому 

освітньому просторі [815]. 

Навіть розуміючи вищезазначене, Л. Єлагіна звертає увагу на те, що 

для педагогічної науки характерна незавершеність теоретичного 

усвідомлення компетентнісного підходу як методологічної основи 

професійної освіти [192]. Проте більшість дослідників розглядає цей підхід 

як радикальний засіб модернізації професійної освіти й подолання 

невідповідностей між змістом освіти та вимогами суспільства й особистості. 

Але ми поділяємо думку вченої про те, компетентнісний підхід передбачає 

пріоритетну орієнтацію на цілі – вектори освіти: навчання, самовизначення 

(самодетермінація), самоактуалізація, соціалізація й розвиток 

індивідуальності. Метою під час реалізації компетентнісного підходу 

в професійній освіті є формування компетентного фахівця, який володіє 

культурою професійної діяльності. Компетентнісний підхід, за Л. Єлагіною, 

дає змогу здійснювати відбір змісту професійної освіти відповідно до потреб 

особистості, що розвивається, й одночасно орієнтує цей зміст на 

інноваційний досвід успішної професійної діяльності в певній галузі [192]. 

Методологічним підґрунтям реалізації компетентнісного підходу в 

професійній освіті, на переконання дослідниці, є такі принципи: 
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варіативності освіти, концентрації освіти на розвитку й саморозвитку 

особистості; поєднання автономності з колективними й груповими формами 

освіти; нестійкої динамічної рівноваги освітнього процесу як джерела 

розвитку взаємозв’язку особистості, освіти й професії; розвитку особистості, 

освіти й діяльності [192]. 

Дослідник В. Мезінов підтримує цю думку й зазначає, що 

компетентнісний підхід відповідає соціальним очікуванням у сфері освіти, 

інтересам учасників освітнього процесу [421]. Учений розуміє 

компетентнісний підхід як єдину систему визначення цілей, відбору змісту, 

організаційного й технологічного забезпечення процесу професійної 

підготовки майбутнього фахівця на основі виділення спеціальних, загальних, 

ключових компетенцій, що гарантують високий рівень і результативність 

його професійної діяльності. Науковець пропонує такі функції вказаного 

підходу, розгляд яких уважаємо за доцільне у межах дослідження: 

1) компетентнісний підхід дає змогу точніше визначити номенклатуру 

й логіку розвитку значущих у професійному плані знань та вмінь, що 

відповідають вимогам сучасності; 

2) на його основі є можливість найточніше визначити орієнтири в 

конструюванні змісту освіти; 

3) визначення ключових, загальних, спеціальних компетенцій дає змогу 

розробити точнішу й діагностично вивірену систему вимірювачів рівня 

професійної компетентності майбутнього фахівця на всіх етапах його 

професійної підготовки; 

4) компетентнісний підхід відбиває уявлення щодо професіоналізму й 

ділових якостей сучасного майбутнього фахівця та позитивно впливає на 

розвиток інноваційних процесів у системі професійної освіти [421]. 

Серед принципів компетентнісного підходу, вивчення яких уважаємо 

важливим у межах дослідження, В. Мезінов називає: 

• діагностичність (орієнтацію на досягнення діагностованого 

результату, що виявляється в поведінці й мисленні); 
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• комплексність, міждисциплінарність (урахування як освітніх, так і 

зовнішніх, середовищних чинників і впливів); 

• багатофункціональність (компетентність не може бути 

схарактеризована одним умінням або властивістю, вона становить здатність 

до розв’язання сукупності завдань) [421]. 

Науковець Ж. Шуткіна, вивчаючи компетентнісний підхід, зазначає, 

що він засвідчує переорієнтацію панівної освітньої парадигми з її 

домінантною рисою – транслюванням знань і формуванням навичок – на 

створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, що характеризують 

здатності випускника до стійкої життєдіяльності в сучасному 

багатофакторному соціально-політичному, ринково-економічному, 

інформаційно-комунікаційному середовищі [715, с. 11]. 

Компетентнісний підхід і деякі його положення щодо проблеми 

формування конкурентоспроможності фахівців різних галузей застосовано 

також у працях Л. Бодьян, Н. Дьяченко, Є. Євплової, І. Зінов’єва, 

Н. Корнейченко, Д. Котикової, Л. Курзаєвої, В. Мезінова, Т. Сливіної, 

О. Трохимця, Ж. Шуткіної та інших учених [68, 190, 191, 243, 244, 331, 340, 

360, 421, 598, 714].  

Так, Т. Ващило особливу увагу приділяє формуванню саме додаткових 

професійних компетенцій, потрібних для забезпечення 

конкурентоспроможності фахівця економічного профілю [93]. 

Дослідники І. Зінов’єв і О. Трохимець, вивчаючи проблему 

конкурентоспроможності економічних [244] кадрів, наголошує на важливості 

формування таких компетенцій: 1) професійної, або економічної (здатність 

до відтворення та інтерпретації інформації, структурування проблем, 

системного й ситуативного мислення, володіння сучасними методами 

економічних досліджень); 2) правової (знання основних законодавчо-

правових норм, умінні орієнтуватись у змінюваному суперечливому 

середовищі податкового, фінансового, господарчого, адміністративного й 

кримінального законодавства); 3) соціальної (здатність до спілкування, 
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співпраці, розв’язання конфліктів, налагодження й підтримання формальних 

та неформальних зв’язків). При цьому вчений стверджує, що для економіста 

особливо значущими й потрібними є економічна та правова компетенції 

[244]. 

На думку В. Мезінова, за вказаного підходу конкурентоспроможність 

(педагога) репрезентується через сукупність певних компетенцій [421]. Він 

стверджує, що компетентнісний підхід можна розглядати як засіб оновлення 

змісту освіти, як механізм приведення його у відповідність із вимогами 

сучасності. Учений переконаний, що такий підхід зумовлює суттєві 

корективи в організації процесу підготовки майбутнього фахівця, надає йому 

діяльнісний, практико-орієнтований характер, а також дає змогу вилучити 

другорядний матеріал, сконцентрувавши увагу на формуванні професійної 

культури. Дослідник підкреслює, що саме компетентнісний підхід сприятиме 

формуванню якісно нової моделі фахівця [421]. 

Поділяючи погляди вищезгаданих науковців, додамо, що використання 

основних положень компетентнісного підходу до проблеми 

конкурентоспроможності фахівця в дослідженні зумовлено ще й тим, що, 

конкурентоспроможність фахівця формується на основі його професійної 

компетентності. 

Теоретиками середовищного складника компетентнісно-

середовищного підходу до формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця є Ю. Мануйлов, С. Сергєєв, З. Тюмасєва, В. Ясвін та інші вчені [406, 

588, 589, 648, 724, 725].  

Деякі аспекти вивчення проблеми формування 

конкурентоспроможності з позицій середовищного підходу розглянуто також 

у дослідженнях Є. Євплової, Д. Котикової, Ж. Шуткіної та ін. [191, 340, 714]. 

Учена Ж. Шуткіна справедливо визнає провідну роль цього підходу, 

поєднуючи його з компетентнісним [714].  
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Слід також зазначити, що компетентнісно-середовищний підхід дає 

змогу дослідити зовнішнє середовище й виявити його основні чинники, що 

впливають на конкурентоспроможність фахівця. 

У цьому контексті вважаємо за доцільне детальніше зупинитися на 

питанні чинників впливу на конкурентоспроможність фахівця, тобто таких 

причин, що сприяють формуванню його конкурентоспроможності, але 

водночас гальмують її розвиток. Урахування цих чинників дасть змогу 

забезпечити успішне формування конкурентоспроможності фахівця 

муніципальної економіки в процесі його професійної підготовки. Для цього 

слід звернутися до педагогічного досвіду вітчизняних і зарубіжних учених.  

Так, В. Бєлов, Н. Глевацька, Ю. Дмитрієва, Л. Єлагіна, Н. Журанова, 

І. Зінов’єв, Д. Котикова, В. Мезінов, О. Потапова, Т. Пронюшкіна, 

О. Трохимець та інші вчені розглядають питання чинників, що впливають на 

розвиток конкурентоспроможності фахівців різних галузей [48, 133, 177, 192, 

204, 243, 244, 340, 421, 517, 531].  

Науковці подають різні типології чинників (і, зокрема, середовищних), 

які сприяють формуванню конкурентоспроможного фахівця.  

Наприклад, В. Бєлов розрізняє потенційну конкурентоспроможність 

(особистісні характеристики, підготовленість до прийняття ринкових 

відносин, об’єктивні показники) та фактичну конкурентоспроможність 

(працевлаштування, успішна адаптація й закріплюваність на місці роботи, 

показник звільненості / незвільненості певного працівника серед інших). Він 

визначає такі чинники, що впливають на показники потенційної 

конкурентоспроможності: зовнішні (чинники соціального середовища) і 

внутрішні (соціально-особистісні) [48]. У цілому погоджуючись із цією 

типологією, зазначимо, однак, що врахування організаційно-економічних 

чинників (зокрема й у процесі набуття людиною вищої освіти) є також 

необхідним елементом формування конкурентоспроможного фахівця.  

Так, Н. Глевацька [133] якраз ураховує організаційно-економічний 

чинник цього процесу і, вивчаючи методологічні аспекти проблеми 
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забезпечення конкурентоспроможності робочої сили регіону, говорить про 

такі чинники, що впливають на формування конкурентоспроможності:  

а) організаційно-економічні, що характеризують рівень організації 

виробничих процесів, структуру та ефективність системи управління, 

організації праці. Реалізація цих чинників вимагає, з одного боку, найменших 

витрат (поліпшення організації праці), а з іншого – найбільших (інвестиції в 

нові високотехнологічні робочі місця). При цьому вони суттєво впливають на 

якісний рівень робочої сили, яка претендує на роботу на вказаних робочих 

місцях;  

б) мотиваційні, серед яких, зокрема, ціна послуг робочої сили, яка 

може виконувати стимулювальну й дестимулювальну функції;  

в) інвестування в людський капітал та освітній рівень працівників. Дія 

названого чинника позитивно впливає на конкурентоспроможність робочої 

сили, оскільки з’являються більш вагомі можливості підвищити її освітній і 

професійний рівні [133]. 

Якщо вищезазначені вчені типологізують процес формування 

конкурентоспроможного фахівця в цілому, то існують також праці, у яких 

цей процес застосований до конкретних спеціальностей чи етапів і містять 

положення, які привертають увагу й актуальні для пропонованого 

дослідження.  

Так, Ю. Дмитрієва, вивчаючи проблему підвищення рівня 

конкурентоспроможності випускників закладів вищої освіти за спеціальністю 

,,Управління персоналом” на ринку праці, розуміючи чинники як сукупності 

причин і конкурентних переваг, що впливають на успішне працевлаштування 

за профілем здобутої спеціальності та ефективне виконання службових 

обов’язків, виокремлює зовнішні і внутрішні чинники впливу на 

конкурентоспроможність випускників [177]. До першої групи дослідниця 

зараховує такі чинники:  

1) економічні, що відбивають специфіку ринку праці в цілому й 

молодіжного сегменту зокрема на момент випуску фахівців: пропонування на 
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ринку праці, попит на ринку праці, стан конкурентного середовища на ринку 

праці, конкурентоспроможність спеціальності на ринку праці;  

2) законодавчо-адміністративні, покликані знизити рівень 

диференціації стартових можливостей випускників шляхом посилення 

взаємодії ринку праці й ринку освітніх послуг, зміцнення такої взаємодії в 

нормативно-законодавчій базі;  

3) соціально-психологічні, спрямовані на вирішення психологічних 

проблем, що пов’язані з майбутнім працевлаштуванням: профорієнтаційні 

заходи, психологічне консультування з проблем працевлаштування; заходи з 

психологічного процесу супроводу працевлаштування; інформування щодо 

ситуації на ринку праці, щодо вимог працедавців до якісних характеристик 

випускників;  

4) медико-біологічні (стать, вік, стан здоров’я), що відбивають вікові, 

гендерні обмеження, які висуваються до певних посад.  

Внутрішніми чинниками (друга група) учена називає ті, що 

відображають позицію випускника як самостійного суб’єкта формування 

конкурентоспроможності, а саме: стратегічні, тактичні, оперативні [177]. Як 

засвідчив аналіз, дослідниця розробляє свою типологію чинників впливу на 

основі компетентнісно-середовищного підходу, який приймаємо ми та деякі 

моменти якого уточнено й конкретизовано у працях інших дослідників.  

Науковець Л. Єлагіна, зокрема, підкреслює, що 

конкурентоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці 

забезпечується сформованістю культури його професійної діяльності, що є 

показником високого рівня компетентності майбутнього фахівця [192]. 

Слід зазначити, що Н. Журанова виокремлює об’єктивні й суб’єктивні 

чинники впливу на конкурентоспроможність випускника освітнього закладу. 

До першої групи дослідниця зараховує кон’юнктуру ринку праці та престиж 

навчального закладу; до другої – фінансове становище фахівця, 

протекціоністський потенціал, психофізіологічні якості, професійний досвід, 

професійну компетентність, професійно значущі особистісні якості. Окрім 
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того, чинниками, що зумовлюють конкурентоспроможність фахівців 

середньої ланки, дослідниця вважає такі: якість і вартість ,,робочої сили”; 

рівень конкурентоспроможності країни; рівень конкурентоспроможності 

галузі; рівень конкурентоспроможності регіону; рівень 

конкурентоспроможності освітньої установи; якість підготовки абітурієнта 

закладу вищої освіти; якість підготовки випускника ЗВО; рівень конкуренції 

серед закладів вищої освіти; рівень організації виробництва, праці та 

управління в установах, яким потрібен фахівець; попит на фахівця певної 

спеціальності тощо [204]. 

Науковеці І. Зінов’єв та О. Трохимець у контексті проблеми 

формування конкурентоспроможних економічних кадрів указує на 

обмеження, наявні в діяльності сучасного економіста, а саме:  

а) об’єктивні умови (політичні, регіональні, соціальні, економічні, 

національні), потенціал фахівця (цілі, орієнтири, якості, настанови, розуміння 

своїх здібностей і можливостей, інвестиції в освіту); 

б) потенціал служби (кваліфікація фахівців, технічне, інформаційне, 

методичне, програмне забезпечення й умотивованість); 

в) суб’єктивні умови (здібності, інтелект, досвід, вік, здоров’я, 

кваліфікація, спосіб життя, мотивація) [244].  

Уважаємо, що названі характеристики конкурентоспроможного 

фахівця є актуальними не тільки для кадрів економічного профілю, а й для 

сучасного фахівця загалом.  

Для нашого дослідження особливо корисними є чинники, визначені 

О. Кусакіною та А. Скокло:  

• якість професійної підготовки;  

• відповідність професійних та особистісних якостей фахівця 

потребам діяльності й ринку;  

• готовність до професійної діяльності [362]. 



77 
 

 

На думку Ф. Ісмагілової [257], яка поєднала психологічний і 

середовищний чинники формування конкурентоспроможних фахівців, 

чинниками конкурентної переваги фахівців виступають:  

1) бачення професійного середовища та себе в ньому;  

2) адекватний рівень компетентності;  

3) готовність до підвищення кваліфікації;  

4) уміння обирати стратегію управління власними професійними 

ресурсами [257]. 

Науковець Д. Котикова підкреслює також, що на 

конкурентоспроможність фахівця впливають такі чинники, як:  

а) соціально-орієнтована спрямованість особистості; 

б) правова та економічна компетентність; 

в) система соціально-орієнтованих технологій [340].  

Учена при цьому наголошує, що під час розробляння програми 

формування конкурентоспроможності в студентів у процесі професійної 

підготовки важливе значення має врахування вікових особливостей 

особистості. 

За Л. Макаровою, затребуваність фахівця на ринку праці, його 

конкурентоспроможність значною мірою залежить від уміння активно 

спілкуватися, від знання прийомів мовленнєвого впливу, від наявності у 

фахівців сформованої компетенції діяти в змінюваних обставинах за умов 

ризику та невизначеності [400].  

Науковець В. Мезінов [421] зазначає, що конкурентоспроможність як 

багатовимірна характеристика залежить від зовнішніх і внутрішніх умов, 

тобто від таких чинників, як-от:  

а) розвиток професійних тенденцій; 

б) особливості особистісних якостей і професійних компетенцій; 

в) особливості досвіду особистості, її мотивації, орієнтації, переваг, 

поведінкових стратегій тощо.  
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Тобто, як бачимо, учені особливу увагу приділяють особистісним 

якостям майбутнього фахівця та їх розвитку з огляду на потреби суспільства. 

Аналіз наукової літератури [177, 204, 243, 244, 340, 400, 421] засвідчує, 

що дослідниками визначено основні загальні характеристики та чинники, що 

впливають на процес формування конкурентоспроможного фахівця. Деякі 

автори описують такі процеси й чинники стосовно конкретних галузей та 

спеціальностей.  

На особливу увагу в нашій роботи заслуговують також виокремлені 

О. Потаповою [517] дидактичні причини, що забезпечують успіх підготовки 

кадрів туризму, а отже, і чинники впливу на їхню конкурентоспроможність. 

До цих причин дослідниця зараховує ті, які визначають професійну 

туристську освіту і які вона умовно поділяє на дві базові групи:  

1) методологічні, що стосуються переважно планування досліджень; за 

умови їх вирішення визначається схема розгортання процесу пізнання, 

установлюється порядок розв’язання проблеми, добираються методи 

спостережень та експериментів;  

2) оцінні, які пов’язані з оцінюванням експериментальних відомостей, 

конкретних методик, гіпотез, теорій і виникають за потреби підбивання 

підсумків наукових досліджень. Окрім того, дослідниця виокремлює 

змістовні (пов’язані з підготовкою програми навчання, методичних 

посібників і підручників; такі, що пов’язані з недостатньою обізнаністю щодо 

механізмів функціонування психічної сфери здобувача освіти, з незнанням 

закономірностей старіння інформації), методичні (пов’язані з необхідністю 

підвищення знань, формування умінь і навичок, вироблення переконань з 

деяких питань світогляду) і професійні чинники впливу на 

конкурентоспроможність майбутніх менеджерів туризму [517]. Урахування 

цих чинників у подальшому допоможе розробити ефективну науково-

методичну систему професійної підготовки конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки. 
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У цьому аспекті також заслуговують на увагу запропоновані 

О. Потаповою загальні параметри, що визначають успішність професійної 

підготовки конкурентоспроможного фахівця туристичного бізнесу:  

а) технічні (спеціальність і спеціалізація, обсяг засвоєної програми в 

годинах, дисциплінах, рівнях підготовки, відповідність стандарту або його 

підвищення, одержаний документ); 

б) економічні (витрати на підготовку менеджеру з туризму з 

урахуванням усіх складників витрат); 

в) соціально-організаційні (урахування соціальної структури 

споживачів, у цьому випадку випускників і працедавців, національних і 

регіональних особливостей організації туристичного бізнесу) [517].  

Як зазначає вчена, конкурентоспроможність менеджерів туризму має 

специфічні особливості, урахування яких необхідне під час підготовки 

фахівців указаного напряму. Так, зокрема, у змісті підготовки менеджера з 

туризму слід ураховувати не тільки актуальний (сучасний) стан ринкової 

економіки, але й перспективи її розвитку, адже на момент закінчення закладу 

вищої освіти та початку професійної діяльності випускника соціально-

економічна ситуація в державі може суттєво змінитися. А оскільки зробити 

такий довгостроковий прогноз та співвіднести його зі змістом дисциплін 

державного освітнього стандарту досить проблематично, найбільш 

прийнятним рішенням названої проблеми, на думку О. Потапової, є 

формування в студента в процесі виробничої практики навички самоосвіти та 

потреби в ній відповідно до реалій професійної діяльності [517].  

Ми частково згодні з О. Потаповою, що конкурентоспроможність 

майбутніх випускників багато в чому визначається конкурентоспроможністю 

ЗВО, яка характеризується такими чинниками: націленість усіх і кожного 

працівника на дії, на продовження розпочатої справи; близькість освітнього 

закладу студентові; створення автономії та творчої атмосфери в закладі 

освіти; підвищення продуктивності завдяки використанню здібностей людей 

і їхньому бажанню працювати; демонстрування важливості спільних для 
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освітнього закладу цінностей; простота організації, мінімум рівнів 

управління й службового персоналу; можливість контролювати 

найважливіші проблеми й передавати підлеглим менш важливі. Але всі 

зазначені зовнішні чинники сприяння формуванню конкурентоспроможного 

фахівця, як уже доведено нами вище, мають поєднуватися з особистісно-

психологічними чинниками, тобто націленістю людини на те, щоб бути 

конкурентоспроможним фахівцем. 

Науковець О. Потапова сформулювала ще й основні вимоги до 

підготовки менеджерів з туризму, що теж важливо для нашого дослідження: 

формування професійних знань і вмінь (кваліфікація, володіння психологією 

продажу та ін.), виробничого досвіду й відповідальності (стаж професійної 

діяльності, навички розв’язання типових завдань, уміння аналізувати, 

прогнозувати тощо), готовності до професійної конкурентоспроможності 

(ефективність роботи, ініціативність, цілеспрямованість та ін.), персональних 

характеристик (комунікабельність, коректність тощо) [517]. 

Учена Т. Пронюшкіна дослідила чинники, що впливають на 

конкурентоспроможність спеціалістів на ринку праці, та умовно поділила їх 

на дві групи: чинники зовнішнього ринку праці й чинники внутрішнього 

ринку праці. До першої групи, на думку дослідниці, належать:  

1) мобільність: 

• галузева, яка характеризує наявність у працівника необхідних 

можливостей до переходу з однієї сфери суспільного виробництва або галузі 

в іншу; 

• територіальна, що виражається в трудовій міграції, пов’язаній з її 

зрушеннями в розміщенні виробництва і робочих місць у регіонах країни; 

2) соціальна компетентність та правова підготовка, потрібні працівнику 

для побудови відносин з працедавцями, працевлаштування, соціального 

захисту своїх трудових прав; 
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3) володіння знаннями законів ринкової економіки, кон’юнктури ринку 

праці, що дасть змогу працівникові віднайти своє ,,місце” на ринку праці, 

здобути професію, яка користується найбільшим попитом;  

4) самостійність у прийнятті рішень відповідно до вимог ринку праці, 

що передбачає вміння працівника звільнитися від жорстких групових 

стандартів та перейти до менш регламентованого трудового життя й вільного 

формування індивідуального життєвого циклу;  

5) гнучкість, що означає здатність працівника досить швидко реагувати 

на змінювання ситуації на ринку праці; 

6) оволодіння новою моделлю мотивації та системою цінностей, які за 

ринкових умов утверджують пріоритет чесної, сумлінної, високопрофесійної 

праці; спонукають фахівця працювати з урахуванням його індивідуальних 

потреб у виборі професії (спеціальності), сфери діяльності, характеру й 

змісту праці, рівня її оплати [531].  

При цьому серед чинників, що впливають на конкурентоспроможність 

працівника на внутрішньому ринку праці, Т. Пронюшкіна визначає:  

1) професійну мобільність, що передбачає рівень якісного розвитку 

робочої сили й дає змогу працівнику переходити від виконання одних 

конкретних виробничих функцій до інших, тобто змінювати професію або 

спеціальність у межах підприємства;  

2) здатність сприймати інновації, що означає готовність працівника до 

розроблення та сприйняття нових ідей, нових технологій і нових виробів, до 

їх упровадження; інноваційність передбачає розвиток наукової творчості в 

процесі праці, досягнення певних значущих результатів; 

3) адаптованість до нестабільних умов виробництва, що передбачає 

здатність працівника пристосовуватися до змісту й умов трудової діяльності 

на конкретному підприємстві, удосконалюючи свої ділові та особисті якості 

відповідно до досягнень науково-технічного прогресу;  

4) наявність високих ділових та особистісних якостей, серед яких: 

ініціативність, цілеспрямованість, енергійність, високий рівень моральної 
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культури (тактовність, чесність, увага до людей), працездатність, почуття 

відповідальності за діяльність свого підприємства тощо; 

5) готовність до неперервного підвищення кваліфікації, оскільки за 

умов упровадження нових технологій здобуті раніше знання швидко 

застарівають і знижують рівень професійної компетентності працівника, 

призводять до втрати кваліфікації. Працівник сучасного виробництва 

повинен бути постійно готовий до самонавчання й збагачення знань;  

6) стресостійкість працівника, що є дуже важливою за умов 

нестабільної економіки, невпевненості в завтрашньому дні, потенційної 

можливості втрати робочого місця та ймовірності потрапляння в групу 

безробітних [531]. 

Уважаємо за доцільне схарактеризувати також умови, виділені 

О. Романовською, що сприяють досягненню високої якості професійної 

підготовки конкурентоспроможного фахівця в розвинених та індустріальних 

країнах. Такими умовами виступають:  

а) соціальна модернізація (сприяє якісній професійній підготовці 

конкурентоспроможності, яка стає її генератором і водночас двигуном) і 

масова затребуваність цієї підготовки (як наслідок і потужний двигун 

соціальної модернізації) у перспективі не викликають сумнівів, натомість 

слугуватимуть прискоренню модернізації. Однак їх практична реалізація 

наштовхується сьогодні на деякі суперечності, які поки що стримують 

масову затребуваність конкурентоспроможного фахівця як у глобальному, 

так і в національному масштабах, а недостатня маса саме таких фахівців не 

дає змоги їм відігравати ключову роль у суспільному розвитку;  

б) індивідуальна потреба (усвідомлене й панівне бажання);  

в) процес її здійснення;  

г) існування критеріїв і показників якості професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця [559]. 

У такому самому аспекті можна розглядати й соціокультурні та 

економічні чинники, виокремлені В. Шаповаловим [698], які сприяють 
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розвитку конкурентоспроможності особистості. До першої групи він 

зараховує об’єктивне зростання ролі людського чинника за умов ринкових 

відносин, потреби соціуму в конкурентоспроможному кадровому потенціалі, 

зростання потреби сучасного працівника в соціально-професійному статусі, 

прагнення працівників до самоактуалізації; до другої – змінення виробничої 

орієнтації в сучасному постіндустріальному суспільстві, появу 

конкурентного ринкового середовища, науково-технічний прогрес і 

капіталізацію виробничої сфери, організаційні зміни у сфері управління 

виробництвом і людьми. 

Отже, підсумовуючи вищесказане [271], до чинників, що впливають на 

розвиток конкурентоспроможності фахівця в узагальненому вигляді 

зараховуємо: 

І. Зовнішні чинники / чинники соціального середовища: 

1) економічні, що відображають специфіку ринку праці в цілому й 

молодіжного сегменту зокрема на момент випуску фахівців: пропонування на 

ринку праці; попит на ринку праці; стан конкурентного середовища на ринку 

праці; конкурентоспроможність певної спеціальності на ринку праці; 

кон’юнктура ринку праці; престиж закладу вищої освіти тощо;  

2) соціокультурні: об’єктивне зростання ролі людського чинника за 

умов ринкових відносин, потреби соціуму в конкурентоспроможному 

кадровому потенціалі, зростання потреби сучасного фахівця в соціально-

професійному статусі, його прагнення до самоактуалізації; соціально-

орієнтована спрямованість особистості фахівця; культура професійної 

діяльності; 

3) законодавчо-адміністративні, покликані знизити рівень 

диференціації стартових можливостей випускників за певною спеціальністю 

шляхом посилення взаємодії ринку праці й ринку освітніх послуг, зміцнення 

такої взаємодії в нормативно-законодавчій базі; 

4) соціально-психологічні, що спрямовуються на розв’язання 

психологічних проблем, пов’язаних із майбутнім працевлаштуванням 
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фахівців: профорієнтаційні заходи; психологічне консультування з проблем 

працевлаштування; заходи з психологічного процесу супроводу 

працевлаштування; інформування щодо ситуації на ринку праці, щодо вимог 

працедавців до якісних характеристик випускників; система соціально-

орієнтованих технологій; 

5) організаційно-економічні, що характеризують рівень організації 

навчально-професійних і виробничих процесів, структуру й ефективність 

системи управління, організації праці:  

• якість професійної підготовки фахівця;  

• відповідність його професійних та особистісних якостей потребам 

діяльності та ринку;  

• готовність фахівців до професійної діяльності;  

• методологічні, які стосуються планування досліджень; під час 

розв’язання таких проблем визначають схему розгортання процесу пізнання, 

установлюють порядок вирішення проблеми, добирають методи 

спостережень та експериментів; 

• оцінні, що пов’язані з оціненням експериментальних відомостей, 

конкретних методик, гіпотез, теорій і виникають за потреби підбивання 

підсумків наукових досліджень;  

• змістовні, пов’язані з підготовкою програми навчання фахівців, 

методичних посібників і підручників; із недостатньою обізнаністю щодо 

механізмів функціонування психічної сфери здобувача освіти; із незнанням 

закономірностей старіння інформації;  

• методичні, пов’язані з необхідністю підвищення знань, формування 

професійних умінь і навичок, вироблення переконань з деяких світоглядних 

питань;  

• професійні чинники. 

ІІ. Внутрішні / соціально-особистісні чинники: 

• професійний досвід;  
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• професійна компетентність; правова, економічна компетентність; 

• професійна мобільність; 

• професійно й соціально значущі та особистісні якості; 

• професійні здібності; 

• уміння обирати стратегію управління власними професійними 

ресурсами; 

• бачення професійного середовища й себе в ньому; 

• здатність сприймати інновації; 

• готовність до неперервного підвищення кваліфікації; 

• стресостійкість фахівців; 

• адаптованість до нестабільних умов виробництва, що передбачає 

його здатність пристосовуватися до змісту та умов трудової діяльності на 

конкретному підприємстві, удосконалюючи свої ділові й особисті якості 

відповідно до досягнень науково-технічного прогресу; 

• спрямованість особистості на досягнення високих результатів; 

• позитивна орієнтація на професію. 

Окрім цього, до внутрішніх чинників, що впливають на 

конкурентоспроможність фахівців, зараховуємо й ті, що відбивають позицію 

випускників із певної спеціальності як самостійних суб’єктів формування 

конкурентоспроможності, а саме: стратегічні, тактичні, оперативні.  

ІІІ. Медико-біологічні чинники, які відображають вікові, гендерні 

обмеження, що висуваються до фахівців: стать; вік; стан здоров’я. 

Отже ми розглянули у поєднанні компетентнісний й середовищний 

підходи, що дозволяє виявити взаємозумовленість різних аспектів 

дослідження проблеми формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця. Так, компетентнісний підхід дає змогу визнати ключові 

компетентності, що характеризують конкурентоспроможність майбутнього 

фахівця, та організувати процес професійної підготовки, спрямований на 

формування цих компетентностей із метою формування 
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конкурентоспроможного майбутнього фахівця. А оскільки ці компетентності 

визначаються на основі аналізу зовнішнього середовища, то для нашого 

дослідження цінною є інтеграція цих підходів. 

У дослідженні також використано положення особистісно-діяльнісного 

підходу, який ураховує основні ідеї особистісного та діяльнісного підходів. 

Ми погоджуємося з ученими, які обстоюють потребу поєднання ідей цих 

підходів (В. Андреєв, Т. Ващило, О. Гусак, Д. Котикова, Н. Кузьміна, 

О. Лазарєва, Л. Петриченко, В. Сластьонін, Л. Спірін, Н. Ткачова та ін. [16, 

17, 93, 153, 340, 353, 368, 495, 597, 610, 638]), і вважаємо, що процеси 

розвитку особистості та її професійного становлення як фахівця необхідно 

розглядати цілісно, оскільки розвиток особистості майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця відбувається насамперед у процесі його 

професійної підготовки, що передбачає безпосередньо його діяльність 

(навчальну, професійну), виконання ним певних дій [279].  

Обґрунтовуючи доцільність поєднання особистісного й діяльнісного 

підходів, О. Леонтьєв зазначав, що в такий спосіб досягається необхідна 

цілісність у формуванні (вихованні) будь-якої якості особистості, у виборі та 

запровадженні технологій, форм, методів, засобів експериментальної роботи, 

бо саме діяльність є основою, засобом, вирішальною умовою розвитку 

особистості [382]. Діяльність людини є процесом, у якому здійснюються 

переходи між полюсами ,,суб’єкт – об’єкт”, тобто відбувається перехід 

об’єкта в його суб’єктивну форму й водночас у діяльності здійснюється 

перехід в об’єктивні результати. Науковець В. Мезінов  також стверджує, що 

пізнання педагогічних дій і процесів найбільш продуктивне з позиції 

особистісно-діяльнісного підходу [421]. Уважаємо за доцільне розглянути 

кожен із вищезазначених підходів окремо для того, щоб визначити основні 

положення особистісно-діяльнісного підходу до досліджуваної проблеми. 

Теоретиками особистісного підходу є А. Мудрик, Ш. Амонашвілі та 

інші вчені [10, 11, 12, 442, 443]. В основу особистісного підходу в освіті 

покладено ідеї науковців Б. Ананьєва, Л. Виготського, О. Леонтьєва, 



87 
 

 

С. Рубінштейна про особистість як суб’єкт діяльності [13, 120, 121, 382, 566]. 

Концептуальні й методичні передумови та деякі аспекти особистісного 

підходу визначалися поступово в працях про особистість таких зарубіжних і 

вітчизняних дослідників, як К. Абульханова-Славська, І. Бех, Л. Божович, 

В. Давидов, У. Джеймс, П. Жане, Є. Климов, І. Кон, Г. Костюк, Ф. Лерш, 

А. Маслоу, В. Мерлін, Г. Олпорт, О. Пєхота, К. Платонов, В. Рибалка, 

К. Роджерс, Е. Шпрангер, В. Штерн та ін. [2, 56, 57, 58, 59, 69, 154, 172, 201, 

307, 318, 338, 339, 385, 411, 412, 413, 414, 424, 481, 482, 496, 497, 503, 550, 

553, 554, 710, 711]. Цілісну педагогічну концепцію, що грунтується на 

особистісному підході, подана у фундаментальних дослідженнях 

Є. Бондаревської, В. Сєрикова, В. Сластьоніна, І. Якиманської [77, 78, 590, 

597, 720]. 

Важливі кроки в безпосередньому формуванні особистісного підходу 

(у його експліцитній, тобто явній, цілісній формі), конкретні спроби 

окреслити його контури здійснені в працях таких психологів, як Н. Лейтес, 

А. Петков, Б. Федоришин та ін. [380, 494, 652]. Розробленню названого 

підходу багато в чому сприяла нова парадигма педагогічного мислення, за 

основу якої взято орієнтацію освітнього процесу не на передання та 

засвоєння соціального досвіду, а на загальний розвиток особистості [242].  

Сутність указаного підходу сформульована І. Зимньою й полягає в 

тому, що з позицій особистісного підходу навчання – це ,,суб’єктно 

орієнтована організація й управління педагогом навчальною діяльністю учня 

під час розв’язання ним спеціально організованих навчальних завдань різної 

складності й проблематики. Ці завдання розвивають не тільки предметну й 

комунікативну компетентність учнів, але і його як особистість” [242, с. 74]. 

Ключовими за такого підходу є поняття особистості та її структури. 

Слід зауважити, що, за визначенням І. Кона, особистісний підхід 

передбачає не просто врахування індивідуальних особливостей підлітків чи 

юнаків, за якими вони відрізняються одне від одного, а передусім послідовне 
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завжди й в усьому ставлення до них як до особистостей, як до відповідальних 

і самоусвідомлюваних суб’єктів діяльності [318]. 

Розвиваючи особистісний підхід, заснований класиками психолого-

педагогічної науки, Ж. Шуткіна стверджує, що в науці особистість розуміють 

як онтогенетичне набуття людини, результат складного процесу її 

соціального розвитку, ,,уростання” в культуру [714]. На підставі аналізу 

педагогічних здобутків Б. Ананьєва, І. Зимньої, Л. Виготського, 

О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, І. Якиманської та ін. вона робить висновок, 

що особистісний підхід в освіті грунтується на положенні про те, що 

особистість виявляється, реалізується й розвивається в діяльності через 

суб’єктність, предметність, активність, цілеспрямованість, мотивованість, 

усвідомленість діяльності, опору на життєвий і пізнавальний досвід суб’єкта 

діяльності [566, 714, 720]. Спираючись на праці С. Рубінштейна, Ж. Шуткіна 

зазначає, що особистість виявляється в здатності людини ,,бути  

особистістю” – виявляти своє ставлення до світу й до себе, мати певну 

позицію [566, 714]. 

Як стверджує Є. Климов, цілісність як фундаментальна характеристика 

особистості відбито в тлумаченні особистісних функцій професіонала як 

суб’єкта діяльності [307]. Науковець виокремив такі функції, розгляд яких 

уважаємо за доцільне в нашому дослідженні: образ світу; спрямованість, 

сукупність мотивів (соціально орієнтовані мотиви, діяльнісно орієнтовані 

мотиви; широкі, конкретні; мотиви, звернені на суміжні предметні галузі); 

ставлення до зовнішнього світу, до людей, до діяльності; ставлення до себе, 

особливості саморегуляції; креативність, її особливості, вияви; 

інтелектуальні риси індивідуальності; оперативні риси індивідуальності 

(умілість, готовність до дій, виконавчі здібності); емоційність, особливості її 

вияву; особливості усвідомлення близької та більш віддаленої спорідненості 

своєї професії з іншими; уявлення про складні здібності, поєднання 

особистісних якостей, що очікуються в певній спільноті від професіонала; 

усвідомлення того, які якості вказана професія розвиває в людини або яким 
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дає можливість виявлятися, а які пригнічує; уявлення про своє місце в 

професійній спільноті [307]. 

Підкреслюючи в дослідженні потребу застосування особистісно-

діяльнісного підходу на всіх стадіях формування конкурентоспроможного 

фахівця, звертаємося й до узагальнень А. Губи та О. Попової [514], які 

визначили, що принцип особистісного підходу в організації навчально-

виховного процесу передбачає: 

• визначення особистості студента головним суб’єктом педагогічного 

процесу, визнання його як соціальної цінності; 

• дотримання принципу врахування індивідуальних особливостей 

особистості, що передбачає вияв поваги до її самобутності, унікальності та 

своєрідності; 

• орієнтацію на особистість кожного студента як на мету, об’єкт, 

суб’єкт, результат навчання й виховання; 

• ставлення до студента як до суб’єкта власного розвитку; 

• проєктування мети освіти як найповнішого розвитку 

індивідуальних здібностей, реалізації індивідуально-особистісного життєвого 

проєкту, визначення життєвих планів і способів самореалізації; 

• урахування закономірностей процесу самовдосконалення 

особистості; 

• самоорганізацію, яка відбувається в спеціально створеному 

педагогом навчальному середовищі, що передбачає спільну творчу діяльність 

організаторів, викладачів, студентів, громадськості у визначенні планів, 

програм, стратегій педагогічного процесу. 

На підставі вищезазначеного вчені роблять висновок про те, що 

особистісний підхід доцільно розглядати як сукупність концептуальних 

уявлень, принципів, цільових установок, орієнтацій, методико-

психодіагностичних та психолого-педагогічних засобів, які сприяють більш 
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глибокому й повному баченню, розумінню особистості студента та на цій 

основі – її гармонійному розвитку [514]. 

Проблему формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

з позицій особистісного підходу досліджують також В. Мезінов, Ж. Шуткіна 

та ін. [421, 714]; деякі положення цього підходу до обґрунтування проблеми 

конкурентоспроможності вміщено в працях Т. Ващило, Н. Корнейченко, 

Д. Котикової, Д. Мустафіної та ін. [93, 331, 340, 445]. Є. Іванченко з позицій 

особистісного підходу розглядає проблему інтегративної професійної 

підготовки майбутніх економістів [260, 261, 262]. 

Узагальнюючи положення особистісного підходу, деякі науковці 

вдаються до більш конкретних його характеристик та застосовують його для 

розв’язання конкретних педагогічних завдань. Для нашого дослідження 

цікавими виявляються ідеї Ж. Шуткіної, яка розглядає названий підхід крізь 

призму суб’єктності майбутнього конкурентоспроможного фахівця [715]. 

Дослідниця зазначає: ,,Актуальність становлення суб’єктності майбутнього 

конкурентоспроможного спеціаліста простежується в деяких аспектах:  

а) у площині саморозвитку: суб’єктність забезпечує основу розвитку 

особистості, індивідуальності, універсальності людини; без неї процес 

саморозвитку втрачає свою цілісність, комплексність, головну сутність;  

б) у площині освітньо-виховного процесу: суб’єктні характеристики 

студента забезпечують активність, вибірковість, креативність, а отже, 

успішність в оволодінні професією; перетворюють навчальний процес на 

спільну творчість суб’єктів (вихователя та студента)” [715, с. 75].  

Учена розглядає конкурентоспроможність як особистісну функцію, що 

формується як характеристика конкурентоспроможності; вона бере за основу 

положення психології професійного розвитку трьох сфер розвитку 

конкурентоспроможної особистості: сфери діяльності, сфери спілкування, 

сфери особистості та її самосвідомості, що співвідноситься зі структурою 

суб’єктності [715]. 
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Узагальнення наукових публікацій з питань становлення й розвитку 

особистості в освітньому процесі закладу вищої освіти дало змогу 

Ж. Шуткіній схарактеризувати цей процес стосовно його значення у 

формуванні конкурентоспроможної особистості в цілому як реалізацію 

певної педагогічної стратегії, що також важливо для нашого дослідження: 

1. Педагогічна стратегія формування суб’єктної позиції особистості 

студента має відповідати принципам: орієнтації на особистісну й професійну 

індивідуальність кожного студента, забезпечення диференційованого й 

індивідуального творчого підходу до його підготовки; посилення суб’єктних 

потенціалів особистості кожного студента; відкритість, варіативність, 

динамічність змін у змісті, формах, методах професійної підготовки; 

фундаменталізація вищої освіти в поєднанні з поглибленою 

професіоналізацією; діалогізація навчально-пізнавального процесу та його 

проблематизація; полісуб’єктність педагогічного процесу, що передбачає 

активність, ініціативу й відповідальність усіх його учасників. 

2. Технологія суб’єктно-розвивального навчання складається з таких 

етапів: а) постадійний розвиток суб’єктної позиції через спеціально 

організований процес навчання; б) вторинна діагностика суб’єктної позиції; 

в) коригування обраних спочатку стратегії й тактики суб’єктного навчання. 

При цьому важливими умовами ефективної реалізації суб’єктно-

орієнтованого навчання є полісуб’єктний характер взаємодії в навчальному 

процесі, узгодженість його змісту й організації з характеристиками 

особистості студента, одночасне посилення всіх компонентів суб’єктної 

позиції, психологічна готовність викладачів ЗВО до прийняття суб’єктно-

педагогічних стратегій. 

3. Психолого-педагогічними умовами, що стимулюють суб’єктне 

становлення й розвиток студентів є: гуманістично-орієнтована діагностика й 

самодіагностика суб’єктної позиції; переорієнтація вищої освіти з 

моносуб’єктної на полісуб’єктну парадигму, на узагальнену модель 

суб’єктного майбутнього фахівця; збіг логіки освітнього процесу з логікою 
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послідовного становлення й розвитку суб’єктної позиції студентів (етапність 

суб’єктного навчання), вивчення й критеріальне оцінення динаміки 

розгортання суб’єктної позиції; полісуб’єктний характер взаємодій між всіма 

учасниками освітнього процесу; утвердження принципів плюралізму, 

інакомислення, вільного й відповідального вибору в освітньому середовищі; 

міждисциплінарна інтеграція знань, освітніх технік і технологій з метою 

розвитку особистісного потенціалу студента; цілісний розвиток суб’єктної 

позиції майбутнього професіонала; орієнтація студентів на особистісну й 

професійну життєтворчість, розвиток культури самопізнання, саморозвитку, 

самовдосконалення; орієнтація студентів на особистісну самореалізацію в 

професійній діяльності, розвиток суб’єктної позиції стосовно навчальної та 

професійної праці, вироблення індивідуально-особистісних стратегій і тактик 

власної життєдіяльності [715]. 

У свою чергу Є. Іванченко зазначає, що особистісно-орієнтований 

підхід уможливлює створення умов для цілісного вияву та розвитку 

особистісних функцій суб’єктів професійної економічної підготовки та надає 

можливості для формування структури сиcтеми інтегративної професійної 

підготовки майбутніх економістів [261]. 

Особливий внесок у розроблення діяльнісного підходу належить 

О. Леонтьєву [382]. Згідно із цим підходом, вихідним методом вивчення 

психіки й поведінки особистості є аналіз перетворювань психічного відбиття 

в процесі діяльності, що досліджується в її філогенетичному, історичному, 

онтогенетичному й функціональному розвитку. Науковець О. Леонтьєв 

стверджує, що реальним базисом особистості людини є сукупність її 

суспільних за своєю природою ставлень до світу, що реалізуються в 

діяльності, точніше – у сукупності різноманітних діяльностей особистості. 

Тільки завдяки діяльності особистість стає суб’єктом пізнання й 

перетворення дійсності. Сукупність діяльностей, що реалізуються 

особистістю, утворює багатство й широту зв’язків індивіда зі світом. На 

підставі вищезазначеного вчений наголошує, що діяльність виступає 
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вирішальним чинником розвитку й реалізації особистості, одним із головних 

параметрів її структури. Виходячи із цих міркувань, дослідник робить 

загальний висновок, що, досліджуючи особистість, ,,<…> не можна 

обмежуватися з’ясуванням передумов, а слід виходити з розвитку діяльності, 

її конкретних видів і форм та тих зв’язків, у які вони вступають одне з одним, 

оскільки їх розвиток радикально змінює значення цих передумов” [382]. 

Отже, у дослідженні слід рухатися ,,<…> не від набутих навичок, умінь, 

знань до діяльностей, що їх характеризують, а від змісту і зв’язків 

діяльностей до того, як і які процеси їх реалізують, роблять їх можливими” 

[382, с. 142]. 

Отже, на основі аналізу праць психологів і педагогів з позицій 

діяльнісного підходу ми в роботі зробили висновок, що основними 

принципами діяльнісного підходу є такі: 

1) розвитку й історизму; 

2) предметності; 

3) активності, що включає надситуативну активність як специфічну 

особливість психіки людини; 

4) інтеріоризації – екстеріоризації як механізму засвоєння суспільно-

історичного досвіду; 

5) єдності побудов внутрішньої та зовнішньої діяльності; 

6) системного аналізу педагогічних явищ, процесів. 

Ключовим за такого підходу є поняття ,,діяльність, ” суть якого полягає 

в тому, що воно відбиває ставлення суб’єкта як суспільної істоти до 

зовнішньої діяльності, що опосередковується процесом її перетворення й 

змінення. 

Ідеї вказаного підходу до проблеми формування 

конкурентоспроможності вміщено в працях Т. Ващило, Д. Котикової, 

Д. Мустафіної, В. Мезінова, Ж. Шуткіної [93, 340, 445, 421, 714].  

Як пріоритетний під час вивчення проблеми формування 

конкурентоспроможності діяльнісний підхід використовується в дослідженні 
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Л. Ємельянової [196]. Так, учена стверджує, що конкурентоспроможність 

виявляється тільки в процесі діяльності за умов конкуренції. У цьому 

випадку актуалізується конкурентоспроможність. Л. Ємєльянова [196] 

зауважує, що з позицій діяльнісного підходу конкурентоспроможність 

визначається насамперед як досягнення суб’єктом найкращого результату 

діяльності за умов конкуренції. Конкурентні переваги фахівця створюються 

за рахунок високих результатів діяльності, професійної компетентності, 

співпраці, ціннісних орієнтацій суб’єкта. Цікаво, що до структурних 

компонентів конкурентоспроможності науковець зараховує компетентності, 

які необхідно сформувати. При цьому діяльнісним компонентом вона називає 

і професійну компетентність, що підтверджує нашу думку про зв’язок 

компетентнісного та діяльнісного підходів [196]. 

Пізнання педагогічних явищ і процесів з позиції особистісно-

діяльнісного підходу має такі особливості: 

• становлення особистості визнано як процес й результат її 

діяльності; 

• діяльність вивчають із позицій особистості, що виконує дії в аспекті 

їх доцільності, усвідомленості, осмисленості, оптимальності; 

• освітній процес аналізують із позицій полісуб’єктної взаємодії його 

учасників; 

• аналіз діяльності ґрунтується на уявленнях про різні професійні 

світи; відмінності в професійній свідомості, пов’язані з різним полем 

особистісних сенсів суб’єктів; 

• механізм регулювання поведінки й діяльності вивчають в аспекті 

співвідношення їх з особистісними критеріями, нормами, рівнем прагнень; 

• сутність освіти розуміють як процес формування й перетворення 

індивідуально-неповторного досвіду на основі залучення студентів до 

діяльності, саморозвитку, самовиховання, взаємодії з навколишнім 

середовищем; 
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• процес передання й засвоєння цінностей, пов’язаних із 

професійною діяльністю, визначають як перехід від усвідомлення 

особистісного сенсу теоретичних ідей, предметів, явищ, дій у власному 

досвіді до розуміння їх значень; 

• пізнання особистості та її діяльності ґрунтується на парадигмі 

цілісно-інтегрального їх вивчення. 

Науковець Т. Ващило зауважує, що особистісно-діяльнісний підхід в 

освітньому процесі забезпечує цілісний вплив на інтелектуальну, емоційну, 

практичну сфери життєдіяльності особистості, тобто сфери, яких саме й 

стосується процес формування конкурентоспроможного фахівця [93]. 

У дослідженні поділяємо думку В. Мезінова [421], який зазначає, що 

використання особистісно-діяльнісного підходу під час вивчення процесу 

формування конкурентоспроможності особистості майбутнього фахівця 

може бути конкретизовано за допомогою таких правил:  

1) вивчати особистість у діяльності та діяльність особистості;  

2) вивчати педагогічні явища й процеси за умов надання особистості 

свободи вибору на основі збереження ініціативи й забезпечення 

максимальної самостійності у виконанні всіх дій;  

3) вивчати діяльність особистості в єдності зовнішньопредметних та 

розумових дій з вербалізацією їх на основі коментування, обґрунтування;  

4) використовувати поопераційний аналіз професійних дій із 

вивченням рівня їх доцільності, усвідомленості, осмисленості, 

оптимальності, засвоєності особистістю; 

5) вивчати діяльність на різних рівнях її організації (рівні розв’язання 

стратегічних, тактичних, оперативних завдань);  

6) аналіз дій майбутнього фахівця щодо розв’язання професійних 

завдань поєднувати з вивченням чинників та умов, що забезпечують 

інтеграцію особистісного потенціалу [421]. 

Дослідниця І. Хижняк, вивчаючи електронну лінгвометодику в 

професійній підготовці вчителів початкової школи, зауважує, що одним з 
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компонентів особистісно-діяльнісного підходу, що спрямований на розвиток 

особистісних якостей і здібностей та фахове становлення, є прагматичний 

компонент, а неопрагматизм є основною методологічною підвалиною 

фахової підготовки вчителів у зарубіжних країнах [672]. На необхідність 

використання особистісно-прагматичного підходу у професійній підготовці 

майбутніх учителів наголошує також М. Оліяр. Вчена висловлює впевненість 

в тому, що у сучасних умовах заклади освіти повинні виховувати 

особистість, готову до швидких змін у соціумі, здатну навчатися впродовж 

усього життя, самовиражатись, приймати аргументовані рішення. Тому саме 

особистісно-прагматичний підхід у професійній підготовці майбутніх 

фахівців може забезпечити достатню увагу розвиткові студента як 

особистості, дасть змогу побудувати навчально-виховний процес на основі 

діалогу, активного міжособистісного спілкування, задовольнити потребу 

студентів у самовдосконаленні та саморозвитку [480]. 

Підтримуючи вчених у таких висновках, визначаємо в нашому 

дослідженні прагматичний компонент як один з найважливіших в 

особистісно-діяльнісному підході при вивченні конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки. Цей компонент базується на 

філософії прагматизму, яку в роботі визначено як філософську основу 

концепції конкурентоспроможності на сучасному етапі розвитку суспільства, 

що характеризується динамізмом та інтенсифікацією комунікативних 

процесів, викликає необхідність посиленої мотивації, адаптування до 

постійних змін, спрямованості на успіх, формування успішної моделі 

поведінки у створенні професійної кар’єри, визначення мети і засобів її 

реалізації, а в цілому призводить до вдосконалення особистості та її 

діяльності. Зважаючи на вищезазначене, одним із принципів концепції, на 

яких базується проєктування та реалізація науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця, визначаємо 

принцип прагматичності навчання, що реалізується в діяльності 
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майбутнього фахівця, необхідної  для здійснення практичних завдань в 

інтересах соціуму та самого індивіда.  

Методологія нашої роботи будувалася також з урахуванням деяких 

положень інших підходів, а саме: акмеологічного, аксіологічного, 

соціокультурного,що підтверджує основний принцип системності та 

узагальненості, застосований у дослідженні. 

Так, під час обґрунтування проблеми конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця використовували деякі положення акмеологічного 

підходу, теоретиками якого підходу є В. Гладкова, А. Деркач, В. Зазикін, 

Н. Кузьміна, Л. Лаптєва, С. Пожарський, Л. Рибалко, М. Рибников, 

А. Чернишов, Х. Шапаренко та ін. [132, 168, 169, 216, 353, 369, 551, 567, 695]. 

Акмеологічний підхід до проблеми формування конкурентоспроможності 

використано в дослідженнях Д. Котикової, Л. Рахуби та ін. [340, 539].  

Поняття ,,акмеологія” введено в науковий обіг М. Рибниковим, який 

1928 року запропонував назвати розділ вікової психології акмеологією [567]. 

На підставі аналізу наукової літератури можемо твердити, що сьогодні 

найпоширенішим є розуміння акмеології як науки про набуття людиною 

досконалості, зрілості, професіоналізму впродовж усього життя [132, 168, 

169, 216, 353, 369, 551, 567, 695]. 

Головними положеннями вказаного підходу, на які ми спирались у 

дослідженні, є такі: 

• метою самореалізації особистості є досягнення акме, тобто стану 

можливого максимально повного розкриття й використання внутрішнього 

потенціалу в діяльності, яке відбувається в процесі розвитку й саморозвитку; 

• найвищий ступінь самореалізації особистості характеризується 

професіоналізмом, майстерністю, готовністю до виконання діяльності, тобто 

певними акме-формами; 

• самореалізація особистості має бути продуктивною, оскільки саме з 

такої позиції людина максимально розкриває й реалізовує творчий потенціал 

у діяльності; 
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• досягнення особистістю професійного акме залежить від розвитку 

продуктивної ,,Я”-концепції (самопізнання, самосприйняття, рефлексія, 

самоідентифікація, самовизначення, самообмеження); 

• переведення потенційних можливостей в актуальні вимагає 

відновлення сутнісних сил людини (розкриття, розгортання сутнісних сил, 

самопрогнозування), які можуть виявлятися як самостійно, так і за умови 

акмеологічної підтримки; 

• досягненню оптимуму як стану самозабезпечення особистості в 

професійній діяльності сприяють самопрогнозування, самоорганізація, 

самоуправління (або самоменеджмент); 

• самовдосконалення особистості відбувається під час 

самомоніторингу, самокоригування, саморегуляції, самоконтролю, 

самооцінювання; 

• гармонія між особистісно-професійним зростанням особистості та 

соціальним статусом підтримується процесами самовираження, 

самопрезентації, самоствердження. 

До акмеологічних належать принципи суб’єкта діяльності, 

життєдіяльності, потенційного й актуального моделювання, оптимальності, 

операційно-технологічного принципу, зворотного зв’язку. 

Так, із позиції принципу суб’єкта діяльності, як твердить Л. Рибалко 

[551], в акмеології особистість розглядають як таку, що розвивається, 

функціонує. Акмеологія на основі принципу суб’єкта діяльності, з одного 

боку, розкриває шляхи, які найбільш повно задовольняють особистість, її 

самовираження в професії, а з іншого – забезпечує найвищу соціальну, 

професійну якість діяльності. Принцип життєдіяльності дає змогу розглядати 

на рівні з поняттям кар’єри поняття акме всієї життєдіяльності, виробити 

стратегію життя. Стратегія життя – це вибір особистістю способу життя, що 

відповідає її типу.  
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Зважаючи на вищевикладене, підкреслюємо значущість того, що 

знання акмеології допомагає побачити місце, зміст і значення професійної 

діяльності в житті людини.  

На основі принципу потенційного та актуального, за Л. Рибалко, 

особистість розглядають як проєктну, перспективну систему. Цей принцип 

зорієнтований на виявлення резерву особистості, який може реалізуватися в 

майбутньому нею особисто або за її акмеологічної підтримки. 

Моделювання – процес подання, імітування наявних систем на основі 

побудови, вивчення й перетворення їхніх моделей, у яких відтворено 

принципи організації та функціонування систем. Модель в акмеології 

проєктує співвідношення сьогодення й майбутнього, якого ще немає в 

реальній дійсності, та спосіб руху до цього майбутнього, що визначається 

зовнішніми та внутрішніми чинниками. Як відомо, оптимізація є переходом 

системи або її елементів до оптимуму, тобто стану найбільшої ефективності. 

Принцип оптимальності допомагає обрати правильну тактику поводження в 

колективі, обрати правильне поєднання принципів диференційованого 

підходу та єдності вимог. Операційно-технологічний принцип, на думку 

Л. Рибалко, характеризує сутність акмеології як прикладної дисципліни, що 

має категоріальний характер, ціннісну спрямованість та є сполучною ланкою 

між початковим і кінцевим станом акмеологічної моделі. Зворотний зв’язок 

розкриває опосередкований характер самопізнання особистості через 

самореалізацію, є основою формування й становлення ,,Я”-концепції [551, 

552]. 

Науковець Л. Рибалко робить висновок, що використання 

акмеологічного підходу в педагогічних розвідках орієнтує дослідника на 

виявлення шляхів досягнення особистістю акме, створення умов для творчої 

самореалізації майбутніх фахівців; результати акмеологічних досліджень 

використовують у професійній підготовці, перепідготовці й підвищенні 

кваліфікації працівників різних галузей [551]. 
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Дотримуючись цього підходу, Л. Рахуба зазначає, що 

конкурентоспроможний фахівець – фахівець рівня акме, професіонал, який 

максимально поєднує в собі все, що потрібне для успіху за дуже складних 

конкурентних умов трудової діяльності [539]. 

У нашому дослідженні звернення до деяких ідей акмеологічного 

підходу зумовлено тим, що серед інших професійно значущих якостей, що 

визначають конкурентоспроможність майбутнього фахівця, виокремлюємо й 

акмеологічну спрямованість, формування якої й можливе лише на підгрунті 

ідей указаного підходу. 

Серед багатьох методів, що використовуються в акмеології, ми 

застосовували в дослідженні елементи акмеологічного моніторингу, тобто 

прагнули відстежити, зібрати й використовувати надалі інформацію про 

динаміку розвитку професійно значущих, соціально значущих та 

особистісних якостей, що становлять підґрунтя конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця. 

Деякі ідеї та положення аксіологічного підходу теж стали 

методологічним підґрунтям дослідження.  

Слід зазначити, що аксіологічний підхід є об’єктом філософських 

розвідок у науці від 60-х років ХХ ст., коли виник інтерес до проблем 

людини, моралі, гуманізму, до суб’єктивного чинника в цілому; виникнення 

цього підходу в педагогічній науці пов’язано також із тим, що ключовою 

категорією в педагогіці є цінність. 

Термін ,,аксіологія”, узятий за основу підходу, почали використовувати 

на початку ХХ століття. Уперше дефініцію ,,аксіологія” використав 

французький філософ П. Лапі [599] для виділення галузі філософії, що вивчає 

ціннісну проблематику, яка перетворилася на важливий об’єкт наукових 

досліджень, посівши гідне місце в працях філософії, соціології, психології, 

педагогіки, історії, етики та інших наук. Зростання значущості вищевказаної 

проблематики пояснюють насамперед збільшенням у суспільстві інтересу до 

людини як неповторної особистості, її взаємодії з навколишнім світом, а 
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також із переосмисленням сутності добра й гуманізму, що й зумовило 

підвищення значення аксіологічного підходу, який виступає своєрідною 

призмою, крізь яку вивчають різні проблеми сучасної науки. 

Категоріальний апарат аксіології містить поняття ,,цінність”, 

аксіологічну характеристику особистості (суб’єкта ціннісних відносин) та 

загальні аксіологічні категорії (знання, сенс, благо, оцінка, потреба, 

мотивація, ціннісні орієнтації та відношення). Цінності виникають під час 

практичної діяльності людей, коли вони не тільки пізнають властивості 

природних і соціальних явищ, а й намагаються оцінити ці явища щодо їхньої 

користі (шкідливості) для свого життя. 

В основу аксіологічного підходу покладено розуміння й утвердження 

цінності людського життя, виховання й навчання, педагогічної діяльності й 

освіти в цілому [182, 296, 465, 537, 613, 705, 706].  

Як підкреслюють провідні науковці А. Асташова, І. Бех, Т. Бутківська, 

О. Вишневський, В. Огнев’юк, О. Сухомлинська, В. Сластьонін та ін. [29, 56, 

57, 58, 59, 88, 105, 478, 622, 596], у педагогічній сфері аксіологічний підхід 

посідає особливе, значуще місце. Так, В. Сластьонін пояснює, що 

аксіологічний підхід виконує роль своєрідного ,,мосту” між теорією та 

практикою, який, з одного боку, надає змогу вивчати різні явища та події з 

погляду закладених у них можливостей щодо задоволення актуальних потреб 

людей, а з іншого, – розв’язувати завдання подальшої гуманізації 

суспільства. Тому, на думку науковця, сутність аксіологічного (ціннісного) 

підходу може бути розкрита через систему таких провідних аксіологічних 

принципів: 

а) рівноправність філософських поглядів у межах єдиної гуманістичної 

системи цінностей за умови збереження різноманіття їхніх культурних та 

етнічних особливостей; 

б) рівнозначність традицій та інновацій, визнання потреби творчого 

використання досягнень минулого й зорієнтованості на духовні відкриття 

сьогодні та в майбутньому, організація конструктивного діалогу між 
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традиціоналістами й новаторами, що дає змогу забезпечити їхнє 

взаємозбагачення в культурному плані; 

в) екзистенційна рівність людей замість демагогічних суперечок про 

виникнення цінностей, діалог між різними системами цінностей замість 

індиферентності [596]. 

Деталізуючи названі принципи, Н. Ткачова зазначає, що аксіологічний 

підхід у педагогічній царині виконує певні функції: 

1) є філософсько-педагогічною стратегією, певною теоретичною 

моделлю, яка відображає один зі шляхів модернізації сучасної системи освіти 

відповідно до актуальних вимог соціуму та ґрунтується на ідеї пріоритету 

загальнолюдських цінностей і самоцінності кожної особистості. Визначаючи 

методологічну базу наукового пошуку, цей підхід розкриває перспективи 

подальшого вдосконалення системи освіти, оптимального використання 

педагогічних ресурсів відповідно до вимог сучасного суспільства, а також 

спонукає до нового осмислення педагогічного процесу як руху особистості 

до гуманістичних цінностей, усвідомлення нею світоглядно-ціннісного сенсу 

об’єктів соціальної й освітньої реальності; 

2) забезпечує загальну спрямованість педагогічного процесу на 

засвоєння молоддю провідних суспільних цінностей, переведення їх на 

рівень персональних ціннісних пріоритетів, що допомагає особистості 

адекватно поводитися в динамічно змінюваному суспільстві, накопичувати 

досвід поведінки за умов альтернативного вибору; 

3) є основою в педагогічній сфері для обґрунтування сукупності певних 

принципів та етичних критеріїв, які зумовлюють ставлення людини до 

навколишнього світу, інших людей, до себе й суттєво впливають на її 

поведінку [638]. 

Щодо аксіології професійної освіти, то вона, як засвідчив аналіз 

наукової літератури, має два напрями:  
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а) перший забезпечує пошук аксіологічних стратегій дослідження 

(М. Богуславський, А. Булинін, Б. Гершунський, Н. Розов, В. Сластьонін та 

ін.) [66, 85, 129, 557, 596]; 

б) другий – усвідомлення сутності й структури досліджуваного 

феномену, вивчення закономірностей і теоретичних основ процесу розвитку 

ціннісної свідомості й формування професійно-ціннісних орієнтацій 

майбутнього фахівця як важливого складника його конкурентоспроможності 

(В. Бездухов, І. Ісаєв, Є. Шиянов та ін. [44, 596]. 

Ідеї аксіологічного підходу безпосередньо щодо проблеми формування 

конкурентоспроможності знаходимо в працях В. Мезінова [421]. 

У нашому дослідженні використання окремих положень аксіологічного 

підходу дало змогу розглядати професійну підготовку майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця як процес формування системи його 

цінностей.  

Уважаємо за доцільне наголосити, що ідеї аксіологічного підходу в 

межах дослідження були доповнені деякими положеннями соціокультурного 

підходу, що дало змогу комплексно дослідити процес формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця.  

Теоретиками соціокультурного підходу є Г. Гайсіна, І. Ісаєв, 

І. Казимирська, А. Колесникова, А. Мудрик та ін. [122, 123, 256, 295, 315, 

442, 443]. Названий методологічний підхід надає можливість розглядати 

педагогічні явища на широкому соціокультурному тлі, яке становить 

сукупність суб’єктів – носіїв культури різних рівнів організації від 

суспільства в цілому й соціально-професійних прошарків до малих 

контактних груп особистості. Кожен рівень має складну внутрішню 

структуру, субстанційні й функціональні елементи цінностей та норм. Разом 

вони утворюють ,,цілісне поле культури” [122, 123, 256, 295, 315, 442, 443]. 

Вивчаючи проблеми конкурентоспроможності, цей підхід детально 

схарактеризував В. Мезінов, який зазначив, що соціокультурний аналіз 

педагогічних дій – це загальнотеоретичний, науковий вид дослідження, що 
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спирається на загальнофілософські методологічні принципи й водночас 

залежить від емпіричної та джерельної бази такого наукового дослідження 

[421].  

У нашому дослідженні з позицій соціокультурного підходу вивчаємо 

якісну специфіку формування конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця, його сутність, зміст, науково-методичну систему, а також загальні 

тенденції, особливості, динаміку розвитку особистості майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця на загальному тлі культурно-освітнього 

середовища. 

Культурологічний аспект соціокультурного підходу щодо розробляння 

сучасних освітніх систем і педагогічних явищ розглянуто в працях 

В. Андреєва, Є. Бондаревської, Дж. Бенкса, В. Гриньової, В. Козирева, 

І. Колесникової, Г. Корнетова, В. Краєвського, Н. Крилової, З. Малькової, 

В. Сєрикова, В. Сластьоніна, Є. Шиянова, Н. Щуркової, І. Якиманської та ін. 

[16, 17, 77, 78, 731, 146, 312, 315, 332, 344, 348, 404, 590, 596, 705, 706, 716, 

720]. 

На підставі аналізу наукової літератури ми дійшли висновку, що 

зазначений підхід дає змогу розглядати сферу освіти та педагогіки крізь 

призму таких системотвірних понять: 

• суб’єкт-об’єкт-суб’єктних: цінність, якість, культурна норма, 

культурний інтерес; 

• суб’єкт-суб’єктних: культурна діяльність, культурне 

самовизначення, культурний розвиток (саморозвиток), глибинне спілкування, 

спільність; 

• об’єкт-суб’єктних: соціокультурна (культурна) ситуація, 

соціокультурний (культурний) контекст освіти, культурні моделі, 

мультикультурне (культурне) середовище освітніх систем. 

Дослідники В. Гриньова та М. Подберезський зауважують, що 

вказаний підхід під час розв’язання завдань розвивального характеру 

виступає як специфічний дидактичний засіб, що забезпечує формування в 
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здобувачів освіти готовності до широкої пошукової діяльності в постійно 

змінюваному соціокультурному середовищі [146]. 

Учені стверджують, що культурологічний складник соціокультурного 

підходу за умов вищої школи виявляє нові аспекти, виступаючи як чинник 

цілісності, що об’єднує професійні та особистісні компоненти розвитку 

студентів. У концепціях гуманітаризації вищої освіти (І. Зязюн, В. Козирев, 

В. Кремень, Є. Шиянов та ін. [246, 247, 248, 249, 311, 346, 706]) його 

реалізація передбачає оволодіння студентами гуманітарною культурою – 

,,<…> оптимальною сукупністю загальнолюдських ідей і цінностей, 

професійно-гуманістичних орієнтацій і якостей особистості, універсальних 

способів пізнання і творчих дій” [706]. При цьому, на відміну від класичної 

,,людини освіченої”, підготовку якої обмежено засвоєнням досягнень 

цивілізації, необхідних для майбутньої професійної діяльності, ,,людина 

культури”, за В. Гриньовою, поєднує як професійні, так й особистісні            

якості – два тісно взаємопов’язані аспекти освіти. Для вищої школи вони 

визначають головну її мету, спрямовану на розвиток і саморозвиток цілісної 

людини культури як професійно компетентної, вільної, духовної, творчої 

особистості [146]. Цілком погоджуючись з таким поглядом, зазначимо, що 

він набуває особливої значущості для нашого дослідження, адже, як ми вже 

неодноразово підкреслювали, поняття конкурентоспроможності фахівця не 

обмежується професійним аспектом, воно набагато ширше та має у своєму 

складі як професійно й соціально значущі, так й особистісні якості фахівця. 

Використання положень указаного підходу в нашій роботі дало змогу 

сприймати цінності, що становлять основу конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця, а також його професійну підготовку як складники його 

загальної культури та водночас як її важливі показники. Застосування 

положень культурологічного аспекту в дослідженні зумовлено також 

наявністю тісного зв’язку між діяльністю майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця та його культурою. Обираючи цей підхід як 

методологічне підґрунтя дослідження, ми виходили з того, що, як зазначають 
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В. Гриньова та М. Подберезський, культура виступає у вигляді динамічного 

процесу створення цивілізованих умов життя й праці, в основі якого – творча 

діяльність і сама людина як суб’єкт цієї діяльності [146]. Визнаємо 

справедливість тези вчених, що з позицій названого підходу освіта є 

особливою сферою сприяння культурному розвитку й саморозвитку 

особистості в заданому соціальними цілями культурному середовищі. 

 

1.3 Особливості галузі муніципальної економіки як професійного 

середовища функціонування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця 

 

Для визначення основних акцентів, на які маємо орієнтуватись у 

формуванні майбутнього конкурентоспроможного фахівця галузі 

муніципальної економіки, мусимо з’ясувати цільове призначення, функції та 

зону діяльності організацій, що належать до муніципальної економіки, а 

також особливості підготовки фахівця для цієї галузі. 

У законодавчій площині муніципальну економіку  визначають як 

систему економічних відносин, у які вступають органи місцевого 

самоврядування в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання 

матеріальних благ і послуг з метою задоволення життєвих потреб населення 

певної території. У широкому розумінні  зміст поняття ,,муніципальна 

економіка” можна  схарактеризувати як відносини щодо надання 

муніципальних послуг  з урахуванням спрямованості економічної 

(господарської) діяльності органів місцевого самоврядування на безперебійне 

задоволення потреб територіальної громади  [174]. 

Згідно із Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, у 

муніципальній економіці  виокремлюють державний (комунальний) і 

приватний сектори. Державний і приватний  сектори ефективніше 

функціонують у розроблянні  та  провадженні політики розвитку, 

забезпеченні соціальної справедливості, боротьбі з різними виявами 
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дискримінації, підтриманні стабільності й розвитку комунальної 

інфраструктури. Підприємницький сектор краще виконує економічні  та 

інноваційні завдання, легше адаптується до швидких змін, ефективніше 

вирішує технічні проблеми  [221]. 

Муніципальна економіка розвивається в межах територіальних громад 

(міст, селищ, сіл або селищних об’єднань), діяльність яких у межах 

муніципальної економіки визначено господарським законодавством України.  

Основним завданням муніципальної економіки є створення та 

підтримання економічних відносин у територіальній громаді щодо 

врахування й задоволення потреб населення. До основних таких потреб 

належать насамперед організація безперебійних комунальних послуг, 

створення комфортної інфраструктури, забезпечення безпеки 

життєдіяльності й вільного доступу до органів місцевого самоврядування та 

впливу на їхню діяльність.  

Українська муніципальна економіка потребує уваги держави щодо 

розв’язання конкретних проблем, пов’язаних із соціальними та фінансово-

технологічними можливостями конкретного регіону, серед яких:  

• непомірно висока частка соціальної інфраструктури, на повноцінне 

утримання якої недостатньо коштів;  

• велика чисельність сільських поселень, у яких відсутні будь-які 

зареєстровані суб’єкти економічної діяльності;  

• значна частка тіньового чи нелегального сектору, особливо у сфері 

надання послуг;  

• невисокий рівень інноваційного складника розвитку;  

• розрив між загальнонаціональною економічною динамікою й 

темпами розвитку окремих економічних систем територіальних спільнот 

базового рівня;  

• зростання територіальних диспропорцій  [435]. 



108 
 

 

Однією з галузей муніципальної економіки є міське господарство, у 

межах якого виокремлюють найбільш масштабну його частину – житлово-

комунальне господарство. У структурі міського господарства формуються й 

діють торговельні мережі, система зв’язку, будівництво, системи 

громадського харчування й охорони здоров’я. Структура житлово-

комунального господарства має інший, більш вузький склад: житлове 

господарство, водопровідні й каналізаційні мережі, транспорт і шляхове 

господарство, теплопостачання, електричні мережі та інше [174]. 

У технічній та економічній літературі автори виділяють різну кількість 

структурних елементів житлово-комунального господарства як системи.  

Структуру житлово-комунального господарства муніципального 

утворення подано на рис. 2.1.  

Одним із визначальних завдань місцевих органів виконавчої влади та 

самоврядування має стати забезпечення комплексного виконання програми 

реформування житлово-комунального господарства, що забезпечується через 

систему цільових програм, інвестиційний менеджмент і нові механізми 

управління. Однак проблемою сьогодення, на думку дослідників, є те, що в 

реальній практиці організації підприємств житлово-комунального 

господарства та програмах їх розвитку не враховано належним чином 

досягнення вітчизняної і світової економічної, менеджментської, правової, 

будівельної, житлово-комунальної, інформаційної, екологічної, енергетичної 

та транспортної науки [490]. 

Наразі стан житлово-комунального господарства в усіх регіонах 

України перебуває в глибокій кризі, оскільки ЖКГ має безліч нерозв’язаних 

проблем: технічно й морально застарілі, зношені основні фонди, нестача 

фінансових ресурсів для їх оновлення та проведення кардинальних 

технологічних змін у діяльності комунальних підприємств, відсутність 

ринкових елементів у процесі управління й діяльності підприємств та 

установ, стрімкі темпи звільнення кваліфікованих кадрів. 

 



109 
 

 

, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Галузева структура житлово-комунального господарства 

муніципального утворення 

 

 

Отже, реформаційний процес у ЖКГ України є об’єктивною 

необхідністю сучасного буття, оскільки практично всі підприємства галузі 

працюють у збитковому режимі. Зважаючи на це, серед активаторів реформ 

ЖКГ запропоновано розширення функцій оцінно-аналітичної діяльності, 

перехід на проєктні методи введення змін, створення моніторингової системи 

енергозбереження й перегляд чинної тарифної політики. Однак процес не 

повинен перебігати спонтанно, він має бути керованим насамперед у 

нормативно-правовому полі.  

Успіх і результативність реформ забезпечують інтелектуально освічені 

кадри й сучасні організаційно-економічні форми управління, що сприяють  
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конкурентоспроможності галузі. Спектр окремих управлінських впливів на 

систему є досить широким: це управління виробничою та економічною 

системами, інвестиціями, регіональними балансами, енергозбереженням. У 

механізмі управління повинні враховуватися  наявні  суперечності й 

очікування: ризики, бар’єри, стимули, синергетичні ефекти. 

Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що в реформаційному 

процесі ЖКГ можна виділити такі складники: 

• оновлення базового законодавства;  

• створення сучасних регуляторних механізмів (стосовно 

встановлення тарифів, кредитної політики, податкового навантаження), 

залучення споживачів до розв’язання проблем їх життєзабезпечення 

послугами ЖКГ; 

• інвестиційну політику й використання інтелектуального капіталу; 

• інноваційно-реформаційні заходи в межах саморозвитку 

підприємств системи ЖКГ;  

• організаційно-економічний механізм управління розвитком  [370]. 

Упровадження економічної реформи (а точніше – поліреформаційної 

моделі) потребує залучення житлово-комунальних підприємств у процеси 

конкуренції, забезпечення високої рентабельності, застосування ефективних 

методів сучасного менеджменту й маркетингу, відповідного правового та 

адміністративного забезпечення й залежить від якості правової бази та 

ефективних заходів щодо стимулювання ринкових відносин на 

загальнодержавному й регіональному рівнях  за умов реального захисту прав 

населення та стабільності житлово-комунальних підприємств. В Україні до 

цього часу не проведено ефективної адміністративно-правової реформи, не 

встановлено оптимальних розмірів податків. Перелік недоліків можна 

продовжити, але такий простий перелік зауважень не дає відповіді на 

питання: як виправити ситуацію. Потрібні інновації, кошти, нові механізми 

управління й змінення настроїв та мислення адміністрацій комунальних 
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підприємств, змінення їхніх оцінок, поглядів, методів роботи. Це перший 

крок до успіху.  

Другий крок передбачає  вироблення концептуальної позиції щодо 

інтеграції різноманітних систем ЖКГ у єдиний ринковий механізм їх 

функціонування, взаємодії та розвитку. У цьому аспекті ЖКГ міст мають 

стати не адміністративно-виробничими структурами міського господарства, а 

економічними кластерами ринково-регіонального простору. Досвід 

затримання реформ також підказує, що слід покладати надії не на державні 

програми, а на місцеву ініціативу й активність, на самостійний пошук 

моделей і засобів розвитку, що й зможе привести до практичних успіхів 

[174]. 

Важливою сферою муніципальної економіки, крім господарських 

відносин з підприємствами різних форм власності, є фінансово-майнові 

відносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади. На 

державні органи законодавством покладено обов’язок забезпечення мінімуму 

умов життєдіяльності населення. Економічні відносини органів місцевого 

самоврядування з державними структурами виникають з приводу передання 

державного майна в комунальну власність, зарахування джерел доходів і 

засобів фінансової допомоги до місцевих бюджетів, а також фінансування 

державних програм, що здійснюються на місцевому рівні. Зважаючи на 

вищесказане, уважаємо за необхідне в підготовці фахівців-економістів для 

муніципальних організацій зосередити увагу на фінансовій та правовій 

грамотності. 

Реформування державної служби актуалізує завдання щодо управління 

ефективністю діяльності державних службовців. Канонічна бюрократична 

(веберівська) модель, яку припускає ,,влада бюро” (норми, стандарти, плани), 

на практиці породжує такі сильні організаційні патології, як неповороткість, 

розростання держапарату, ігнорування інтересів населення на користь 

дотримання багатоступеневих процедур, ,,освоєння бюджетів” замість 

збільшення корисності державних послуг. Як відгук на ці несприятливі 
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явища в останні роки запропоновано новий підхід до державного 

управління – управлінський (менеджеріальний), що здобув назву ,,новий  

державний менеджмент”, базовими цінностями якого є 

клієнтоорієнтованість, ефективність, економічність і результативність. Як 

підкреслює Є. Болотіна, перехід від бюрократичної моделі управління 

українськими державними організаціями до менеджеріальної означає 

необхідність освоєння державними службовцями нових професійних 

установок, цінностей і навичок [74]. Інформаційні та інтелектуальні 

навантаження, мінливість робочих умов вимагають відмовитися від єдиного 

правильного стандартного набору знань, умінь, навичок і перейти до 

розвитку готовності та здатності реалізовувати їх у професійній діяльності, 

спираючись на особистісний ціннісний і мотиваційний ресурс працівників, 

що є ключовим досягненням компетентнісного підходу [74]. 

Завдання докорінного змінення управлінських підходів і методів, 

використовуваних посадовими особами на різних рівнях публічної влади, 

цілком зумовлені вимогами сьогодення до проведення реформування як у 

житлово-комунальній галузі, так і в муніципальній економіці в цілому як 

першої ланки в процесі задоволення сучасних потреб суспільства. 

На переконання вчених-економістів, подолати кризу в житлово-

комунальному господарстві можна за рахунок залучення до діяльності 

органів місцевого самоврядування й управління комунальними 

підприємствами працівників з абсолютно новими компетентностями, 

уміннями та знаннями, орієнтованими не тільки на виконання загальних 

виробничих процесів, а й  на системне проведення реформаційних змін у 

галузі  й управління нею. Тому необхідно чітко усвідомлювати, що 

підготовка кадрів для роботи в муніципальних організаціях та установах, 

органах місцевого самоврядування повинна відображати не тільки потреби 

сьогодення, але й орієнтуватися на виклики майбутнього. 

Усвідомлення особливостей діяльності майбутнього фахівця в сучасній 

галузі муніципальної економіки дає змогу узагальнити вимоги до його 
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особистості у вигляді моделі, тому наступну частину підрозділу присвячено 

розглядові теоретичних засад процесу моделювання ідеального 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. 

Визначення понять ,,модель особистості” і ,,модель фахівця” досить 

широко репрезентовані  в науковому дискурсі. Так, зокрема, у дослідженні 

М. Левочко ,,модель особистості”  визначено як  ,,діагностичний опис із 

усією множиною, повнотою, на яку здатне сучасне психолого-педагогічне 

знання, усіх існуючих для життєдіяльності в сучасному світі сторін, 

властивостей і якостей особистості”, а ,,моделлю фахівця” названо  ,,опис 

упорядкованої сукупності професійних цілей, функцій і якостей фахівців, що 

необхідні і достатні для ефективної його діяльності відповідно до потреб 

окресленої виробничої сфери” [376, с. 474]. 

Науковці І. Зінов’єв та О. Трохимець [243, с. 17–18] виокремлюють такі 

функціональні складники праці сучасного економіста:  

• щодо нормативно-правового забезпечення – незалежне формування 

бази даних;  

• щодо методичного забезпечення – пошук недостатньої інформації;  

• щодо дослідження ринку – моніторинг, прогнозування й оцінення 

ризику; 

• щодо перспективного планування – стратегічне планування;  

• щодо розробляння економічних нормативів – обґрунтування 

альтернативних джерел ресурсовикористання;  

• щодо розробляння бізнес-планів і проєктів – обґрунтування 

інноваційно-інвестиційної стратегії;  

• щодо нормування оплати праці – уведення трудових контрактів;  

• щодо мотивації – поступове відновлення ефективної трудової 

мотивації;  

• щодо соціальних гарантій – реалізація соціальних стандартів;  
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• щодо організації виробництва конкурентоспроможної продукції – 

завоювання ринку, диверсифікація діяльності;  

• щодо формування ціни на продукцію – стратегія 

диференційованого ціноутворення; 

• щодо методів розрахунку за продукцію – гнучкий метод з 

урахуванням ситуації;  

• щодо обґрунтування управлінських рішень – дії на основі 

соціального партнерства й соціальної відповідальності, мінімізація ризиків;  

• щодо аналізу виробничої діяльності – аналіз ситуації та оцінення 

використання потенціалу;  

• щодо аналізу ресурсовикористання – оцінення альтернатив 

ресурсовикористання та збереження;  

• щодо аналізу фінансових результатів – аналіз платоспроможності, 

ділової активності й ліквідності;  

• щодо аналізу й оцінення ризиків – аналіз розмірів та імовірності 

ризиків;  

• щодо контролю використання трудового потенціалу – контроль 

дотримання умов трудових контрактів, заохочення самостійності;  

• щодо контролю використання матеріальних і фінансових ресурсів – 

створення системи технологічного й економічного контролю;  

• щодо контролю ціноутворення – контроль ефективності стратегії 

ціноутворення на продукцію й ресурси;  

• щодо контролю виконання договорів і контрактів – методичне та 

інформаційне забезпечення контрактів і договорів; 

• щодо контролю відповідності мотиваційних умов на підприємстві – 

здійснення моніторингу ринкової ситуації й коригування умов контрактів  

[243, с. 17–18].  



115 
 

 

Зрозуміло, що вказані функції відбивають конкретні професійні 

компетентності майбутніх фахівців, які мають бути сформовані вже на 

момент їх виходу на ринок праці. 

Окрім того, учені зазначають, що для економіста важливим є вміння 

логічно розмірковувати, поділяти проблему на складники, оцінювати їх і 

робити загальний висновок; уміння прогнозувати, усвідомлювати 

перспективу, аргументувати, бути конкурентоспроможним, адекватно 

оцінювати стан справ, не соромитися спитати [243]. 

Слід зауважити, що зазначені вміння належать до так званих 

soft skills – навичок, які можна визнати базовими для певної професії або 

групи професій [801] і на основі яких формуються спеціальні, особливі для 

цієї професії вміння (hard skills). 

Ураховуючи результати дослідження І. Зінов’єва й О. Трохимця, до 

таких особливих професійних умінь фахівців муніципальної економіки 

зараховуємо: володіння маркетинговими методами дослідження, фінансовим, 

інноваційним, інвестиційним менеджментом, уміння розробляти проєкти, 

бізнес-плани, здійснювати економічне обґрунтування прийнятих рішень 

тощо. 

Науковці І. Зінов’єв та О. Трохимець  дійшли висновку, що в цілому 

модель економіста підприємства містить такі компоненти: 

а) професіограму як опис психологічних норм і вимог до діяльності й 

особистості фахівця; 

б) професійно-посадові вимоги (ППВ), тобто опис конкретного змісту 

діяльності фахівця, який визначає, що і як він має робити під час розв’язання 

професійних завдань за умов конкретної посади. Ці ППВ подають перелік 

мінімуму професійних знань, якими має володіти фахівець для забезпечення 

потрібного рівня професійної діяльності; 

в) кваліфікаційний профіль об’єднання необхідних видів професійної 

діяльності й рівня їх кваліфікації. 
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У діяльності сучасного економіста І. Зінов’єв та О. Трохимець 

виокремлюють також такі функціональні складники діяльності: плановий і 

прогнозувальний; організаційний; координаційний; контрольно-аналітичний; 

мотиваційний; науково-дослідний, що слід також ураховувати під час 

створення моделі конкурентоспроможного фахівця [243, с. 18]. 

Крім того, ми зверталися до педагогічного досвіду О. Кохановської, яка 

зазначає, що, згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою, майбутній 

економіст має бути підготовленим до виконання організаційної, 

інформаційної, планової, контрольної, обліково-аналітичної, нормопроєктної, 

експлуатаційно-технологічної функцій [341]. 

Проблема формування професійної компетентності  загалом і 

конкретних компетенцій зокрема не є новою в науковому дискурсі. Однак 

нам видається за потрібне з’ясувати погляди на вказану проблему 

спеціалістів, які досліджували компетентнісну парадигму фахівців 

економічного профілю. Для цілей нашої роботи про формування 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки розглянемо 

питання професійної компетентності майбутніх фахівців саме в галузі 

економіки та споріднених із нею галузей, оскільки економічний фах є базовим 

для муніципальної економіки.   

Так, Н. Новікова стверджує, що за нинішніх умов (глобалізація, 

трудова міграція) у центрі нової економіки постає людина, її знання, 

компетенція, кваліфікація  [474]. Від цієї особи потрібні підприємницькі 

якості, уміння впроваджувати інновації, володіти конкретними навичками, 

які відповідають вимогам сучасного виробництва й торговельних процесів 

[474, с. 46]. Науковці В. Пономаренко, Г. Назарова, К. Наумік звертають 

увагу на інституціональну реформу в нашій країні в контексті формування 

професійної компетентності та працевлаштування молоді за умов 

інформатизації [660, c. 46]. За їхніми спостереженнями, існують суперечності 

між потребами бізнесу й практичною підготовкою фахівців. У 

пострадянський час у зв’язку з переходом до ринкової економіки й  
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виникненням нових форм господарювання з’явилася потреба у фахівцях, які 

б забезпечували управління діяльністю підприємства за нових умов [660, 

c. 48]. 

Існування цих суперечностей вони пояснюють недостатністю 

фінансування процесу формування професійної компетентності з боку 

держави, формальним підходом щодо впровадження європейських освітніх 

стандартів в освітній процес. Під час підготовки фахівців у країні також 

завжди варто враховувати особливості регіонів [660, c. 50]. 

До проблеми практичної підготовки фахівців долучається й 

Г. Матукова, яка аналізує її на основі багатьох міжнародних рейтингів [418]. 

Автор зауважує, що, на жаль, Україна, хоча й перебуває в стані реформи 

освітньої системи, усе ж потребує кардинального змінення  її методологічних 

і концептуальних засад [418, с. 85]. У таких рейтингах, як, наприклад, 

рейтинг Глобального індексу конкурентоспроможності за 2011 – 2012 

(підготовлений  Усесвітнім економічним форумом), наша країна належить до 

країн, що розвиваються. Дослідниця підкреслює: ,,На заваді 

професіоналізації  <…> стає не тільки академізм викладацьких кадрів, 

відстороненість промисловості від розвитку вищої освіти, але й стан 

національної економіки, фінансове становище ЗВО, недостатній рівень 

матеріальної бази, відсутність системи договорів з промисловими 

підприємствами” [418, с. 86]. Отже, компетентнісний підхід, на її думку, слід 

розглядати як методологічне підґрунтя професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця [418, с. 171]. 

Науковці І. Зінов’єв й О. Трохимець убачають прямий взаємозв’язок 

між зміненням концепції підготовки молодих фахівців, до розробляння якої 

мають бути залучені не тільки університети, а й органи державного 

управління, і питанням працевлаштування молодих людей [243, с. 51]. 

Окрім проблем, що постали перед вищою освітою щодо формування 

сучасного, професійно компетентного фахівця, учені звертають увагу також 

на потребу вироблення чітких професійних стандартів, основних вимог до 



118 
 

 

професії, зокрема економічної. Наприклад, Н. Новікова підкреслює, що 

професійний стандарт є основою для стандартної професійної освіти, і 

наголошує, що ,,сучасна система оцінки і визнання кваліфікації повинна бути 

безпосередньо пов’язана із професійними стандартами, а не з освітніми 

стандартами” [474, с. 47]. Дослідниця робить висновок, що професійний 

стандарт стає основою для стандартної професійної освіти, тому вона 

аналізує відмінності освітніх стандартів від професійних [474, с. 47] і додає, 

що розробляння професійних стандартів – це ,,складна аналітична робота, 

оскільки необхідно перш за все описати технологічні процеси, що проходять 

на підприємстві…” [474, с. 47], а для фахівця слід визначити, які функції він 

повинен знати, якою додатковою компетенцією повинен володіти [474, с. 47], 

та й сучасний працедавець матиме також змогу визначити, наскільки 

компетентним є молодий фахівець, тощо [474, с. 51]. 

Потреба розробляння стандартів професійної підготовки, за 

спостереженнями вченої, виникла в країнах Західної Європи та США у 80-і 

роки ХХ ст., коли відчутною стала криза університетської освіти, яка 

відставала від потреб бізнесу [474, с. 48]. За кордоном у багатьох країнах 

(США, Австрія, Німеччина, Велика Британія, Туреччина, Японія) до 

розробляння професійних стандартів долучаються експерти, працедавці, 

структурні органи. Між країнами розширюється міжнародний досвід обміну 

з проблем формування й використання професійних стандартів [474, с. 49]. 

Україна, за висновками дослідниці, долучається до світових тенденцій 

розробляння професійних стандартів.  Так, зокрема, у МОН України 

розроблено проєкт ,,Стратегії розвитку національної системи стратифікації 

до 2020 року” [474, с. 50]. 

Стандарт професійної підготовки має узагальнювати вимоги, які 

висуваються до того чи іншого фаху, і містити перелік професійних 

компетенцій, якими мають володіти майбутні фахівці. З приводу 

розробляння списку необхідних професійних компетентностностей фахівця, 

у наукових колах широко обговорюють  указане питання. Зрозуміло, що 
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важливими є ключові визначення. Науковці розрізнюють такі поняття, як 

,,компетенція” і ,,компетентність”, ,,професійна компетентність”, 

,,кваліфікація”, ,,професійна майстерність” тощо [418]. 

У дослідженні М. Вересклі також порівняно поняття ,,компетентність” 

і ,,освіченість”, ,,компетентність” і ,,професіоналізм”, ,,компетентність” і 

,,кваліфікація”. Науковець характеризує компетентність як складну 

інтегральну характеристику особистості, що припускає володіння людиною 

узагальненими способами дії, які дають змогу оперативно й мобільно 

застосовувати свої знання в кожній конкретній ситуації; забезпечується 

певними ціннісними орієнтаціями, здатностями та особистісними якостями 

людини; забезпечує ефективність, доцільність і результативність практичної 

діяльності [98, с. 10]. При цьому компетентність складається із системи 

компетенцій, які забезпечують виконання професійних функцій [98, с. 13], а 

компетенція є складником компетентності, яка охоплює не тільки 

кваліфікацію, а й ,,освоєння соціально-комунікативних здібностей, що 

забезпечують самостійність професійної діяльності” [98, с. 13]. 

Авторка наголошує на тому, що ,,компетентності виявляються в 

момент зміни умов <…>. Галузь застосування зумовлює їх специфічність і 

конкретність” [98, с. 10]. Отже, маємо підстави підкреслити проблемність як 

умову актуалізації компетентностей, змінення їхнього змісту. 

Значущим видається визначення науковцями залежності професійної 

компетентності від  ключових компетенцій, що формуються у фахівця  

впродовж усього життя. Так, професійна компетентність розглядається як 

синонім слова ,,компетентність” у його співвідношенні з професійною 

діяльністю, і ,,в цьому випадку вона орієнтована на весь спектр базових 

(ключових) компетенцій, необхідних для здійснення цієї діяльності” [98, 

с. 7]. Учені підкреслюють: ,,Формування і розвиток професійної 

компетентності вимагає спеціальної підготовки, тобто володіння певними 

знаннями і вміннями. Однак для того, щоб сформувалась саме 

компетентність, тобто здатність реалізовувати отримані знання та навички в 
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успішній практичній діяльності, навчання має <…> враховувати не тільки 

корпоративні цілі, а й особисті навчальні та кар’єрні інтереси співробітників” 

[660, с. 70–71]. Професійну компетентність при цьому розуміють  як 

<…> здатність усіх категорій співробітників виконувати свою роботу 

відповідно до вимог і стандартів, відповідних посад і обов’язків” [660, с. 71]. 

Як зазначає Г. Матукова, європейські науковці в рекомендаціях 

ЮНЕСКО визначили професійні компетентності як ключові компетентності, 

які характеризуються універсальністю, ,,метапрофесійністю”, 

,,надпрофесійністю”, синтетичністю (вони не пов’язані з конкретним 

навчальним предметом, а дають змогу особистості інтегруватися в широкий 

світовий соціокультурний контекст) і професійні та соціальні компетентності 

(готовність і здатність формуватися й жити в соціальній взаємодії) [418, 

с. 185].  

Дослідник В. Байденко пов’язує набуття майбутнім фахівцем 

необхідних для професійної діяльності компетентностей із моделюванням 

його особистості як ,,своєрідного зразка ідеального випускника, моделлю 

готового ,,продукту”, на який від вищого навчального закладу очікує 

суспільство й  працедавець. Саме у формуванні ,,ідеалу випускника” й 

полягає сенс професійної компетентності як найважливішого складника 

освітніх програм” [38, с .15]. Науковець розглядає компетентнісний підхід як 

своєрідний інструмент посилення соціального діалогу вищої школи зі світом 

праці, засобом поглиблення їх співпраці й відновлення за нових умов 

взаємної довіри [37, с. 110]. 

Варто зазначити, що всі значущі для людини компетентності можна 

виокремити за функціональними ознаками відповідно до конкретної позиції 

особистості в межах конкретної діяльності. Так, Г. Матукова зауважує, що 

для працівника актуальною є технологічна компетентність; для фахівця-

професіонала – професійна компетентність; для члена суспільства – 

соціальна компетентність; для особи, що навчається, – соціальна 

компетентність; для особи, що намагається навчатися протягом життя, – 
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самоосвітня та інформативно-комунікативна компетентності; для 

громадянина – громадянська компетентність [418, с. 185]. Учена робить 

висновок, що професійна компетентність є складником результату 

професійної підготовки відповідно до переліку вимог, які ставляться до цієї 

професії [418, с. 186]. 

Ще однією зі значущих для професійної реалізації майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця науковці визнають компетентність 

навчання  протягом життя. Так, І. Зінов’єв та О. Трохимець підкреслюють, 

що ,,становлення системи безперервної освіти базується на двох 

взаємопов’язаних тенденціях: вторгнення виробництва у сферу базової 

підготовки та, навпаки, проникнення освіти у виробничий процес. 

Відбувається стирання між різними стадіями освітнього процесу” [244, с. 73]. 

Науковці визначають первинний рівень ,,ключових цінностей”, за якими 

молода людина може отримати робоче місце: функціональні й загальні 

здібності, підприємницька творчість, автономність, стабільність, подолання 

викликів [244, с. 73]. Учені додають: ,,Важливо оцінити рівень відповідності 

претендента такими характеристиками підприємства як підхід до ведення 

бізнесу, корпоративна культура, темпи змін та умови, що надаються” [24, 

с. 73].  

Однак не лише вказані компетентності мають значення для 

конкурентоспроможного фахівця економічного профілю. Той факт, що за 

цією спеціальністю конкуренція на ринку праці є доволі високою, дає 

підстави стверджувати, що ,,сучасна парадигма організації навчального 

процесу формування спеціалістів економічного профілю повинна 

враховувати інтегральний характер, не просто ,,знати – вміти – володіти”, а 

,,знати – вміти – володіти – хотіти – встигати” [244, с. 81]. 

До формули успішного підприємця, який має загальні особистісні 

якості (комунікабельність, працездатність, наполегливість, моральність, 

креативність, активність, організованість, самовладання, спостережливість, 

ініціативність, самостійність, цілеспрямованість), на думку Г. Матукової, 
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слід  додати також організаторське чуття, здатність до емоційного впливу, 

схильність до організаторської діяльності [418, с. 211]. Дослідниця звертає 

увагу на важливість для конкурентоспроможності такої риси майбутнього 

економіста, як підприємництво, і визнає підприємницьку компетентність 

однією з базових: ,,В умовах ринку підприємливість має бути 

характеристикою конкурентоспроможного фахівця, а підприємницька 

компетентність – невід’ємною складовою комплексу професійної 

компетенції економіста” [418, с. 212]. 

Уважаємо за доцільне врахувати також під час створення моделі 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

фахових компетентностей у галузі бізнесу, виокремлених у межах проєкту 

Тюнінг [793, с. 135-138]. Рейтингування фахових компетентностей 

проводилось окремо працедавцями, студентами, випускниками та 

викладачами університетів, а потім результати зведено в окрему таблицю й 

порівняно. Серед найважливіших десяти професійно значущих 

компетентностей працедавці визначили такі: 

• демонструвати здатність аналізувати й розв’язувати проблеми 

(наприклад, під час увіходження на новий ринок); 

• визначати й уживати адекватні інструменти для проведення 

маркетингових та порівняльних досліджень, статистичного аналізу; 

• розуміти наявні й нові технології та методи їх застосування на 

нових / майбутніх ринках; 

• уміти вчитися (розуміти, який персональний розвиток є необхідним  

та коли й де його отримати); 

• розуміти функціональну сферу діяльності підприємства й структуру 

взаємовідносин; 

• демонструвати вміння управляти компанією, володіти методами 

планування й контролю; 

• розробляти й уживати інформаційні системи; 
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• визначати необхідне програмне забезпечення й уживати його; 

• визначати конституційні характеристики організації;  

• розуміти психологію взаємовідносин і визначати наслідки певних 

відносин для організації [793, с. 135].  

Варто зазначити, що наведений рейтинг компетентностей ґрунтується 

на виборі працедавців і не збігається в більшості позицій з оцінюванням 

важливості певних компетентностей іншими групами респондентів. 

Наприклад, студенти й викладачі віддали друге місце вмінню розуміти, 

читати, писати й говорити іноземною мовою. Можливо, працедавці не бачать 

членів свого персоналу в глобальному контексті [793, с.135]. 

Із вищенаведених визначень понять ,,модель особистості” і ,,модель 

фахівця” стає зрозумілим, що модель майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки містить його професійно-значущі та 

соціально-значущі особистісні якості. 

У дослідженні  ми виходили також із переконання, що якщо 

конкурентоспроможність майбутнього фахівця ґрунтується на його 

професійній компетентності, професійній майстерності, професійній 

мобільності, професійній спрямованості,  то  ці якості мають бути основою 

його моделі. 

На нашу думку, при розробці моделі особистості майбутнього фахівця 

слід звернути увагу, що  його конкурентоспроможність залежить від 

сформованості професійних потреб і мотивації щодо професійного розвитку, 

визнання, результативності; наявності достатнього рівня знань, умінь та 

компетентностей, які є сучасними й активними для виконання професійних 

завдань; високий рівень реактивності щодо змінення вимог до фахівця галузі 

муніципальної економіки, сформованість професійної рефлексії. 

Всі розглянуті характеристики (чинники) будуть враховані при 

розробці моделі майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки в підрозділі 3.1. 
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Висновки до розділу 1 

 

На основі вивчення праць з питань формування 

конкурентоспроможності особистості майбутніх фахівців визначено декілька 

аспектів аналізу проблеми, серед яких – філософський, психологічний, 

педагогічний, а також з точки зору економіки та менеджменту. 

Виокремлено етапи у розвитку проблеми конкурентоспроможності, 

пов’язані з розумінням термінів ,,конкуренція” та ,,конкурентоспроможність” 

в економічній галузі. Доведено тісний зв'язок зазначених понять. 

Представлено зміст концепту ,,конкурентоспроможність” як категорії 

економіки, що визначає здатність товарів чи послуг витримувати 

конкуренцію порівняно з аналогічними об’єктами інших виробників на 

вказаному ринку, як рівень переваги або відставання фірми, підприємства, 

організації стосовно інших учасників-конкурентів на ринку всередині країни 

та за її межами.  

Аналіз наукових праць економістів, соціологів, філософів, управлінців 

(менеджерів), психологів став підґрунтям переосмислення і адекватного 

оцінювання справжньої ролі конкурентоспроможної особистості фахівця в 

різних сферах життєдіяльності людини. Особливостями 

конкурентоспроможності фахівця визначено активність життєвої позиції, 

самоефективність, спрямованість на успіх у діяльності, усвідомлення 

корисності власної діяльності та її суспільної затребуваності, самоповагу та 

самоствердження. З’ясовано, що конкурентоспроможність особистості в 

межах її професійної діяльності необхідно розвивати впродовж усього життя, 

а отже, актуальності набуває проблема професійного розвитку та 

самовдосконалення, спрямованість до чого більшою мірою закладається у 

процесі опанування професією. 

В аспекті філософії суть сучасних конкурентних відносин між людьми 

обумовлюється ідеєю агональності (змагальності), для розуміння концепції 

конкурентоспроможності фахівця актуальною є філософія американського 
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прагматизму. Зроблено висновок про те, що особистості властиве прагнення 

до розвитку, самоствердження, до пошуку себе й сенсу свого існування, 

власного місця у світі, тобто філософська ідея вдосконалення особистості та 

діяльності є основою понять ,,конкурентоспроможна особистість” у цілому і 

,,конкурентоспроможність фахівців муніципальної економіки” зокрема. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел з проблеми 

конкурентоспроможності виявив її актуальність для системи неперервної 

професійної підготовки кваліфікованих фахівців різних галузей у 

диверсифікованих формах освітніх закладів. Визначено недостатню 

унормованість змісту професійних термінів: ,,конкурентоспроможність”, 

,,професіоналізм”, ,,професійна майстерність”, ,,професійна компетентність” 

тощо. Уточнено сутність конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки як інтегральної комплексної системної 

характеристики особистості майбутнього фахівця, яка є поєднанням 

професійно та соціально-значущих особистісних якостей, що становить 

сформованість його професійної спрямованості, компетентності, мобільності, 

майстерності, підвищує рейтинг та професійну затребуваність (шодо вимог 

роботодавців серед інших учасників конкуренції) на ринку праці і у цілому 

позначається на професійному статусі. 

Звернення до методології та визначення методологічних засад 

досліджуваної проблеми сприяло поглибленому вивченню сутності 

конкурентоспроможної особистості.  

Методологічними засадами дослідження питань 

конкурентоспроможності особистості визначено провідні положення 

системного, синергетичного, компетентнісно-середовищного, особистісно-

діяльнісного, акмеологічного, аксіологічного, соціокультурного наукових 

підходів, на основі яких стало можливим цілісно схарактеризувати 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця.  

Так, з позицій системного підходу стало можливим схарактеризувати 

конкурентоспроможність майбутнього фахівця як системну характеристику 
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його особистості, що має власну структуру, до складу якої входять певні 

компоненти. Сукупність засобів професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця розуміємо як педагогічну систему, 

особливість реалізації якої в аспекті підготовки фахівця муніципальної 

економіки зумовлено науково-методичним складником. У межах 

синергетичного підходу набуття майбутнім фахівцем 

конкурентоспроможності пов’язане із синергетичністю педагогічного 

процесу, у якому виразно виявляються взаємодії його суб’єктів, що 

характеризуються неврівноваженістю, нестабільністю й зумовлюються 

природним станом відкритих нелінійних систем із багатоваріантністю й 

невизначеністю шляхів їх розвитку залежно від множинності чинників та 

умов, що впливають на них. Синергію професійної підготовки сучасних 

конкурентоспроможних фахівців зумовлено кризовими станами взаємодії з 

потенційними працедавцями, вимоги яких постійно змінюються. Аналіз засад 

компетентнісно-середовищного підходу надав можливість встановити 

зв’язок освітнього процесу в закладі вищої освіти з вимогами зовнішнього 

середовища з метою вдосконалення професійної підготовки в напрямі 

формування в майбутнього конкурентоспроможного фахівця необхідного 

набору компетентностей, що відображають його конкурентоспроможність, 

тобто  виявив своєрідний зв’язок освіти й ринку праці. Зважаючи на те, що 

діяльність є вирішальною умовою розвитку особистості, особистісно-

діяльнісний підхід надав змогу побачити необхідну цілісність у формуванні 

(вихованні) будь-якої якості особистості, у виборі та запровадженні 

технологій, форм, методів, засобів експериментальної роботи. Вибір  

акмеологічного підходу обумовлено гармонією між особистісно-професійним 

зростанням особистості та її соціальним статусом. Використання деяких 

положень аксіологічного підходу надало змогу розглядати професійну 

підготовку майбутнього конкурентоспроможного фахівця як процес 

формування системи його цінностей. Із позицій соціокультурного підходу 

виявлено якісну специфіку формування конкурентоспроможності 
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майбутнього фахівця, а також загальні тенденції, особливості, динаміку 

розвитку його особистості на загальному тлі культурно-освітнього та 

соціального середовища.  

До чинників, що впливають на розвиток конкурентоспроможності 

фахівця в узагальненому вигляді в дослідженні віднесено зовнішні (чинники 

соціального середовища: економічні, соціокультурні, законодавчо-

адміністративні, соціально-психологічні, організаційно-економічні); 

внутрішні (соціально-особистісні чинники: професійний досвід; професійна 

компетентність, професійно й соціально значущі та особистісні якості, 

готовність до неперервного підвищення кваліфікації тощо); медико-

біологічні чинники, які відображають вікові, гендерні обмеження, що 

висуваються до фахівців: стать; вік; стан здоров’я. 

 Доведено, що успіх і результативність реформ у галузі муніципальної 

економіки повинні забезпечити інтелектуально освічені 

конкурентоспроможні фахівці, професійна діяльність яких сприятиме  

конкурентоздатності всієї галузі. 

Модель майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки повинна містити професійно-значущі та соціально-значущі 

особистісні якості майбутнього фахівця та грунтуватися на його професійній 

компетентності, професійній майстерності, професійній мобільності, 

професійній спрямованості. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

В ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розроблення й упровадження ефективної науково-методичної системи 

професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки не обмежується знанням сутності, змісту, 

структури його конкурентоспроможності та передбачає володіння не лише 

теоретичними й методологічними знаннями з проблеми (щодо її історичного 

розвитку та сучасного стану, а також щодо методологічних підходів до її 

обґрунтування), а й практичним досвідом. Зважаючи на це, у нагоді стає 

досвід професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

за вказаною спеціальністю в сучасних зарубіжних і вітчизняних закладах 

вищої освіти, зокрема технічних. 

 

2.1 Закордонний досвід професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця економічної галузі у закладах вищої 

освіти 

 

Звернення до зарубіжної практики професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця дасть змогу виявити загальні тенденції у 

світовому просторі вищої освіти та безпосередньо визначити особливості 

професійної підготовки фахівця, затребуваного на ринку праці 

(конкурентоспроможного фахівця). Це, на нашу думку, є потрібним і під час 

розроблення моделі майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки. Визначення особливостей підготовки 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в зарубіжних 
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країнах, на нашу думку, допоможе краще й глибше зрозуміти процеси, наявні 

сьогодні в системі української вищої освіти. 

Задля цього вважаємо за доцільне проаналізувати причини виникнення, 

цілі, принципи та інструменти Болонського процесу, оскільки саме він 

визначає наявні нині особливості реформування європейської та світової 

системи освіти, а також шляхи формування конкурентоспроможного фахівця. 

У червні 1999 р. представники 29 європейських країн підписали 

Болонську декларацію, у якій зафіксували основні принципи процесу 

реформування Європейського простору вищої освіти (ЄПВО): 

1) прийняти систему легко зрозумілих і порівнюваних ступенів; 

2) запровадити систему вищої освіти, що ґрунтується на двох основних 

циклах (бакалавр, магістр); 

3) запровадити систему кредитного трансферу, подібну до ЄКТС; 

4) сприяти мобільності студентів, викладачів, науковців; 

5) сприяти європейській співпраці із забезпечення якості; 

6) сприяти європейському виміру у вищій освіті (у контексті 

розроблення навчальних планів і міжінституційної співпраці) [809]. 

Поштовхом для майбутніх реформ є декілька чинників. Це й 

різноманіття освітніх систем, що завжди було перевагою Європи і що за умов 

міграції трудових ресурсів та збільшуваного дефіциту кваліфікованих кадрів 

(після створення 1951 року Європейської спільноти вугілля та газу, що в 

результаті сприяло створенню політичного утворення – Європейського 

Союзу) виявило й зворотній бік медалі: працедавцям ставало все складніше 

зрозуміти сутність, рівень, якість кваліфікацій, які демонстрували іноземні 

шукачі місця праці. Ще одним поштовхом для майбутніх реформ була 

масовість вищої освіти: у багатьох країнах упродовж 10–15 років кількість 

студентів зросла в 3 – 5 разів [541, с. 13]. 

Першим серйозним кроком до інтернаціоналізації європейської освіти 

стало запровадження 1987 року програми ERASMUS, мета якої – 

удосконалити й збільшити обсяги мобільності студентів і викладачів у 
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країнах Європейського Союзу, розвивати багатосторонню 

міжуніверситетську кооперацію, поглиблювати співпрацю між 

університетами й підприємствами, поширювати інноваційні технології 

навчання. У межах ERASMUS було створено також інструмент для 

перезарахування навчальних досягнень, здобутих студентом в іншому 

університеті за програмами мобільності – Європейську кредитно-трансферну 

систему (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Упродовж 

наступних 12 років сотні тисяч студентів із країн Європейського Союзу були 

залучені до одно- та двосеместрового навчання за кордонами рідної країни, 

що на прикладі довело доцільність та ефективність обраного шляху. Отже, 

студенти мали можливість набути досвіду практичної роботи в економічному 

й соціокультурному просторі інших держав. 

Але економічна й політична інтеграція в Європі поглиблювалася, і на 

порядок денний було винесено наступне, набагато масштабніше та складніше 

завдання гармонізації освітянських систем у європейських країнах на основі 

розроблення й упровадження рамкових структурних змін навчальних 

програм із метою створення єдиного Європейського простору вищої освіти 

(ЄПВО, European Higher Education Area), ініційованого Сорбонською 

декларацією [756] та докладніше сформульованого в Болонській декларації, 

широко відомого сьогодні під назвою Болонський процес. Метою створення 

ЄПВО є підвищення якості й конкурентоспроможності європейської освіти 

на основі збереження національних освітянських надбань і їх 

взаємозбагачення шляхом подальшої інтенсифікації студентської та 

викладацької мобільності, розвитку загальноєвропейської системи 

забезпечення якості й поглиблення міжнародної кооперації [541, с. 14]. 

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що Болонський 

процес спочатку мав дві основні цілі – забезпечення зрозумілості 

освітянських кваліфікацій і підвищення якості й конкурентоспроможності 

фахівців. Усе інше було інструментарієм для досягнення цих цілей. На 

важливості Болонського процесу для забезпечення світової 
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конкурентоспроможності фахівців європейського регіону наголошує також в 

своїй монографії С. Сапожников [572, с. 15]. 

У наступні після підписання Болонської декларації роки було створено 

нові додаткові інструменти й механізми загальноєвропейських освітніх 

принципів:  

• концепцію навчання впродовж життя – life-long learning  

(надзвичайно важливий напрям діяльності системи вищої (і не тільки) 

освіти); 

• нові програми мобільності; 

• загальноєвропейські аналітичні й дослідницькі проєкти, 

найвідоміший серед яких – TUNING (Тюнінг); 

• додаток до диплома (Diploma Supplement, DS);  

• рамка кваліфікацій ЄПВО;  

• докторські студії як третій цикл вищої освіти;  

• співпраця між ЄПВО та Європейським дослідницьким простором 

(ЄДП, European Research Area); 

• загальноєвропейські стандарти й рекомендації із забезпечення 

якості освіти; 

• процедури визнання попереднього навчання й неформального 

навчання (поза межами університетської системи); 

• перетворення ЄКТС на систему не тільки перезарахування, а й 

накопичення кредитів; 

• популяризування нових технологій навчання;  

• співпраця із працедавцями у створенні навчальних програм і 

сприянні працевлаштуванню випускників [809]. 

Потужними інструментами забезпечення якості освіти визначено:  

1) Європейські стандарти й рекомендації щодо забезпечення якості 

в ЄПВО; 
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2) Європейську мережу національних інформаційних центрів з 

академічного визнання та мобільності (ENIC); 

3) мережу національних інформаційних центрів академічного визнання  

(NARIC); 

4) Європейський реєстр забезпечення якості (EQAR) тощо, а також 

інструменти забезпечення навчання впродовж життя (life-long learning)  [541, 

с. 15]. 

Інформація про сучасний етап імплементації Болонського процесу в 

Україні надано в додатку А. Як видно з таблиці, формування здатності до 

працевлаштування (конкурентоспроможності) майбутніх фахівців є одним із 

завдань імплементації етапів Болонського процесу в Україні і це завдання, 

яке передбачає формування підприємницьких навичок майбутніх фахівців 

через налагодження тісних  зв’язків з працедавцями, ще далеко від 

завершення. 

В аспекті сучасних тенденцій міжнародного і, зокрема, європейського 

освітнього простору актуальності набуває новий підхід до процесу створення 

та реалізації освітніх програм – так зване студентоцентроване навчання 

(student-centered approach / learning). Слід наголосити, що недоцільно 

ототожнювати нову парадигму вищої освіти з концепцією вільного вибору 

студентами навчальних дисциплін, яку іноді не зовсім правильно називають 

можливістю студентів вільно обирати навчальну траєкторію (individual 

learning path). В основу студентоцентрованого навчання покладено ідею 

максимального забезпечення студентів шансами здобути перше місце на 

ринку праці, підвищення їхньої ,,вартості” в працедавців, задоволення в  

такий спосіб актуальних потреб останніх [541, с. 16], тобто забезпечення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців. 

Студентоцентроване навчання, або студентоцентрована парадигма 

навчання, є одним з основних принципів Болонського процесу, сутність 

якого (парадигми, моделі) розглянуто в працях багатьох науковців [57, 70, 



133 
 

 

176, 394, 429, 541, 542, 543, 575, 673]. Основою їх доробку стають переважно 

засадничі європейські документи, проєкти, звіти на відповідну тему. 

Наприклад, А. Сбруєва описує теоретичні витоки 

студентоцентрованого навчання. Так, зокрема, авторка на підставі 

узагальнення результатів досліджень науковців із різних країн та аналізу 

змісту проєктів Європейської спілки студентів (European Students’ Union) 

,,Час для нової парадигми освіти: студентоцентроване навчання» 

(,,Time for a New Paradigm in Education: Student-Centered Learning”, T4SCL)  

та ,,Інтернаціонал освіти” (Education International) визначила сім 

концептуальних положень студентоцентрованого навчання: 

1) опора на активне, а не пасивне навчання; 

2) акцент на глибокому вивченні й розумінні навчального матеріалу; 

3) підвищення відповідальності та підзвітності з боку студента; 

4) підвищення рівня автономії студента; 

5) взаємозалежність між викладачем і студентом; 

6) взаємна повага викладача й студента; 

7) рефлексивний підхід до навчального процесу як з боку викладача, 

так і студента [575, с. 69]. 

Проаналізувавши вищезазначені документи,  А. Сбруєва  дійшла 

висновку, що студентоцентрована парадигма навчання ґрунтується на ідеях 

гуманістичної психолого-педагогічної науки ХХ ст., переходу від професоро- 

та методоцентризму до студентоцентризму, від змістоцентризму до 

результатоцентризму [575, с. 70]. 

Вивчаючи впровадження студентоцентрованого навчання в контексті 

реалізації Болонських реформ, авторка зосереджує увагу на таких суттєвих 

положеннях: 

а) інноваційне викладання, тобто використання інноваційних методів і 

їх творча адаптація з боку викладачів; розвиток критичного мислення 

студентів, навчання впродовж життя: ,,Методичний вимір 

студентоцентрованого навчання <…> включає широку сукупність підходів, 
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до яких, передусім, належать технології активного, інтерактивного, 

кооперованого (навчання в команді), саморегульованого, проблемного, 

проєктного, контекстного тощо навчання” [575, с. 69]; 

б) центрованість навчальних результатів (компетентностей); 

в) застосування системи трансферу та акумулювання навчальних 

кредитів (ECTS); 

г) запровадження гнучкого курикулуму та індивідуальних навчальних 

траєкторій [575, с. 69]. 

Одним із принципів реалізації Болонського процесу Г. Хоружий назвав 

студентоцентроване навчання в результаті аналізу визначальних для нової 

парадигми освіти документів: Декларації Європейської асоціації 

університетів ,,Сильні університети для сильної Європи»; Лісабонської 

декларації Європейської асоціації ,,Університети Європи після 2010 року: 

різноманітність за єдності цілей”, Будапештсько-Віденської декларації ,,Про 

створення Європейського простору вищої освіти». Важливим, на думку 

науковця, є також документ ,,У напрямку до 2010: Болонський процес, 

орієнтований на студентів”, затверджений у Софії (2008), у якому 

зафіксовано напрями успішної діяльності в системі вищої освіти: соціальний 

вимір; мобільність; забезпечення якості; кваліфікації, визнання та навчання 

протягом життя [673, с. 17]. 

Ті процеси, які відбуваються в галузі вищої освіти наразі, автор уважає 

наслідком історичного минулого університетського руху в Європі. Дослідник 

зауважує, що на сучасному етапі українське студентство відійшло від 

радянської соціально-культурної моделі: ,,Все більше виявляється орієнтація 

на професійну діяльність, а не на так зване культурне місіонерство, 

прагнення до високих життєвих стандартів; висока особиста самооцінка; 

поєднання гнучкості та незалежності; прагнення відповідати правовим 

нормам і соціальним ідеалам, а не моральним критеріям” [673, с. 14]. Це 

пояснює прагнення сучасних студентів до самореалізації та успішного 

працевлаштування й конкурентоспроможності на ринку праці. Однак, 
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ураховуючи особливості розвитку Болонського процесу в Україні порівняно 

з європейськими університетами, Г. Хоружий визнає проблеми й 

неоднозначні результати цього процесу. Автор підкреслює, що необхідно 

,,<…> створити систему навчання з орієнтацією на студента, надати йому 

змогу свідомо й активно долучатися до власного навчального процесу, а 

також ураховувати конкретні потреби кожного студента” [673, с. 16]. 

Гуманістичний вимір студентоцентрованого навчання в українському 

суспільстві репрезентовано в праці Т. Міщенко та Н. Стаднік, які зазначають, 

що в гуманітарній парадигмі освіти центром стає ,,не людина, що навчається 

і засвоює «готові знання», а людина, що пізнає істину” [429, с. 33]. Науковці 

наголошують, що трансформація українського суспільства відбувається тому, 

що змінюється аудиторія вищої освіти, до якої тепер належать представники 

,,цифрового покоління”. Це зумовлює проблему очевидної невідповідності 

нового покоління ХХІ століття застарілій парадигмі навчання ХХ століття 

[429, с. 33]. Описуючи теоретичні основи організації студентоцентрованого 

навчання у вітчизняному та європейському освітньому просторі, дослідники 

орієнтуються на досвід Ф. Хейварда, Д. Дьюї, К. Роджерса, теорії яких стали 

джерелом згаданої моделі навчання [429].  

У формулюванні цілей, завдань та інструментів для оцінення 

впровадження студентоцентричної моделі освіти в Україні вчені 

посилаються на результати моніторингу інтеграції української системи вищої 

освіти в Європейський простір вищої освіти. Принциповими засадами 

зазначеної системи навчання, зокрема, називають такі: 

• зміщення акцентів від викладача до студента; 

• викладач виступає помічником-фасилітатором, а відповідальність за 

навчання стає спільною; 

• студентів розглядають як особистостей – з урахуванням їхнього 

досвіду, особливостей, здібностей сприйняття, інтересів, потреб; 

• активне навчання студентів, міжпредметність, вибір предметів 

студентами; 
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• орієнтування на результати; 

• не просто передання знань, а ще й формування критичного 

мислення; 

• навчання впродовж усього життя [429, с. 34]. 

Цілями студентоцентрованого навчання визнано набуття кожним 

випускником ЗВО глибоких знань, базових умінь і компетентностей, умінь 

навчатися, організаційно мислити, розв’язувати проблеми та завдання [429, 

с. 35]. Для досягнення цілей студентоцентрованого навчання, на думку 

вчених, слід вирішити такі завдання: а) спрямування студентів до активної 

громадянської життєвої позиції; б) підготовка до професійної діяльності; 

в) забезпечення особистісного їх розвитку; г) формування потреби навчання 

впродовж життя. Серед інструментів успішного впровадження 

студентоцентрованого навчання дослідники в праці називають наявність 

можливостей у формуванні особистих освітніх траєкторій студентів, 

доступність навчання, застосування інтерактивних методик, участь студентів 

у формуванні змісту навчання, ресурсність навчання, академічну мобільність, 

соціальну активність студентів, їх прагнення до наукової роботи [429, с. 35]. 

При цьому заклади вищої освіти повинні забезпечувати студентів 

можливостями для реалізації програм студентоцентрованого навчання. 

Принцип студентоцентрованого навчання автори розуміють як 

,,<…> процес якісної трансформації навчального середовища для студентів 

та інших осіб, які навчаються, метою якого є поліпшення їхньої автономії і 

здатності до критичного мислення на основі результатного підходу, що 

передбачає: на першому місці не інформованість студента, а вміння 

розв’язувати проблеми; переміщення уваги з ,,викладання” на ,,учіння” із 

центруванням на студентові; зміну ролі викладача з ,,передавача знань” на 

навчального консультанта, тьютора; використання сучасних методів і засобів 

навчання та оцінювання; розвиток суб’єкт-суб’єктних стосунків і 

навчального партнерства; участь студентів у формуванні змісту навчання; 

розробку студентом індивідуальної траєкторії навчання; розвиток 
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пізнавальної самостійності студентів і підвищення їхньої відповідальності за 

власні результати навчання; організацію рефлексивної діяльності і 

постійного зворотного зв’язку” [429, с. 35]. 

Важливими аспектами реалізації принципу студентоцентрованого 

навчання визначено мотивацію студентів, співпрацю студентів із 

викладачами, вибір методів навчання й викладання, використання 

інформаційних технологій, конструювання навчальних програм, 

безперервний професійний розвиток викладацького персоналу [429, с. 34]. 

Важливість особистісно-орієнтованого навчання і виховання відзначає 

також в своїй монографії Б. Коротяєв, який наголошує, що вся система 

навчання повинна бути орієнтована на задоволення потреб особистості 

майбутнього фахівця, його прагнення до саморозвитку [337]. 

Наголошуючи на необхідності переорієнтації всієї системи освіти з 

урахуванням потреб особистості, суспільства через потреби працедавців, 

соціумів, а також держави загалом, науковці Г. Дмитренко та Т. Ріктор 

уникають назви ,,студентоцентрований підхід”, акцентуючи увагу на освіті 

впродовж життя [176, с. 37]. Принцип людиноцентризму освіти, 

проголошений авторами, реалізується через здійснення компетентнісного 

підходу, зорієнтованого на практичні результати та досвід особистої 

діяльності. 

Схожого погляду дотримується й А. Бойко, який сенс і мету освіти 

вбачає в постійному розвитку людини, її духовному становленні, 

гармонізації відносин із собою та іншими людьми, зі світом: ,,Система освіти 

створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує 

повноцінному розвитку особистості…” [70, с. 38]. Отже, саме постійний 

розвиток особистості, концентрація на потребах і врахування можливостей 

кожного студента (а в майбутньому – конкурентоспроможного працівника) є 

основою принципу студентоцентризму.  

Філософське підґрунтя гуманістично-орієнтованого розвивального 

студентоцентрованого навчання репрезентовано в праці І. Беха, який 
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досліджує ідею Я-центрованості у вихованні особистості та в її духовному 

розвитку [57, с. 6]. Важливим уважаємо описаний автором механізм переходу 

від духовного розвитку за умови певних психолого-педагогічних дій 

наставника (викладача) до духовного саморозвитку, тобто процесу 

постійного самовдосконалення, який і визнано основою набуття студентом 

тих базових компетентностей, що сприятимуть його 

конкурентоспроможності в майбутньому. Саме Я-духовне, на думку вченого, 

є одним із ключових завдань сучасного процесу виховання: ,,Можна 

стверджувати, що ідея гуманістично-орієнтованого розвивального виховання 

зростаючої особистості спрямована на творення її Я-духовного і є 

конструктом, який має обслуговувати сучасний процес виховання, виважено 

трансформуючи його” [57, с. 6]. 

За умов надзвичайно динамічного зростання ринку праці, зумовленого 

технологічним вибухом у кінці минулого століття, співпраця освітян і 

працедавців у створенні та реалізації навчальних програм набуває особливої 

значущості. Слід зазначити, що наприкінці жовтня 2009 р. у Варшавському 

університеті відбувся семінар для Національних команд експертів із 

реформування вищої освіти під назвою ,,Компетентності для майбутнього”, у 

якому взяло участь понад 150 представників освітніх закладів із 55 країн 

Європи, Центральної Азії, Північної Америки, Близького Сходу. 

Особливістю семінару стала надзвичайно активна участь членів різних 

світових асоціацій і професійних організацій працедавців, а також 

випускників університетів недавніх років із досвідом (як позитивним, так і 

негативним) з пошуку та знаходження місця праці. Головним на семінарі 

було питання підвищення здатності випускників університетів до 

працевлаштування, тобто обговорювалася проблема їхньої 

конкурентоспроможності [541, с. 16]. 

На підставі виступів представників працедавців можна 

схарактеризувати сучасний європейський ринок праці: 
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1) усе менше стає місць праці, які можна посідати впродовж усього 

життя; зростає відсоток тимчасових посад, робіт у межах окресленої 

тривалості проєктів тощо; 

2) знижується ступінь захищеності обійманого місця роботи, наслідком 

чого стає не тільки постійне змінювання місця праці, але й пошуки його на 

,,чужих територіях”, поза основною кваліфікацією; 

3) почастішали випадки, коли працівник обіймає одночасно декілька 

місць роботи; 

4) постійні змінювання середовища праці призводять до швидкого 

застарівання наявних у працівника професійних умінь і навичок [541, с. 16-

17].  

На думку Ю. Рашкевича, ситуація на сучасному ринку праці 

ускладнюється також динамікою змін у розвитку технологій, умов організації 

праці та бізнес-моделей. За сучасних умов звичний підхід щодо аналізу 

тенденцій і ризиків стає малоефективним, а його результати мають 

короткотерміновий характер. Актуальними стають проблеми вибору: 

стабільність чи ефективність, спеціальні знання чи широкі навички. 

Практично неможливо передбачити (навіть у середньотерміновому 

контексті) майбутні вимоги до кваліфікації працівника. Частішають випадки, 

коли життєвий цикл спеціальності стає меншим від часу, необхідного для її 

засвоєння в університеті [541, с. 17]. 

Висвітлюючи питання основних тенденцій та особливостей 

закордонного досвіду професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця, ми повинні звернути увагу на той факт, що 

в європейському словнику все більшої популярності набуває термін 

,,employability”, тобто придатність до працевлаштування, що, за глосарієм, 

характеризує сукупність знань, умінь, навичок, володіння підходами для 

розв’язання виробничої ситуації, а також здатність і бажання до 

неперервного вдосконалення та професійного розвитку [457, с. 81]. Важливо 

зауважити, що європейська практика професійної підготовки 
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конкурентоспроможного фахівця визначає його придатність до 

працевлаштування через сформованість компетентностей (competences):  

1) рівень самоорганізації; 

2) здатність до роботи в групі; 

3) уміння виконувати конкретні завдання; 

4) навички комунікації та грамотність; 

5) знання інформаційних технологій тощо (це загальні компетентності, 

що залежать від основного профілю обраної професії) [457, с. 81]. 

Опитування, проведені серед європейських працедавців (переважно 

представників промисловості й бізнесу), засвідчили, що шанси посісти 

належне місце на ринку праці залежить від: 

• навичок, що характеризують придатність до працевлаштування 

(78 %); 

• позитивного ставлення до роботи (72 %); 

• відповідного практичного досвіду, виробничої практики (54 %); 

• напряму здобутої освіти та кваліфікації (41 %); 

• рівня успішності у закладах вищої освіти (28 %); 

• назви (престижності) ЗВО, який закінчено (8 %) [541, с. 17]. 

Практика підтверджує, що непоодинокими є випадки, коли студент із 

низькою успішністю в закладі вищої освіти згодом робить успішну 

професійну кар’єру у своїй галузі [541, с. 17].  

Корисним для нашого дослідження є також  надане в монографії 

Ю. Рашкевича порівняння рівня засвоєння навичок, який характеризує 

придатність до працевлаштування (кількісні відомості здобуті під час 

опитування працедавців і студентів окремо). Наприклад, компанії оцінюють 

пошукувачів роботи за ступенем володіння ІТ-компетентностями за такими 

рівнями: а) відмінний – 49 %; б) задовільний – 49 %; в) незадовільний – 2 %. 

А студенти охарактеризували як 85 %, 15 %, 0 % відповідно. Ще більш 

разючими є відмінності оцінювання: 1) здатності до роботи в групах: 



141 
 

 

компанії – 19 %, 71 %, 10 %; студенти – 92 %, 8 %, 0 %; 2) рівня 

самоорганізації: компанії – 14 %, 66 %, 20 %; студенти – 95 %, 5 %, 0 %; 

3) навичок комунікації та рівня грамотності: компанії – 31 %, 56 %, 13 %, 

студенти – 93 %, 7 %, 0 % [541, с. 18]. Наведені результати виявляють істотні 

відмінності між критеріями оцінювання, застосовуваними в університетах, та 

критеріями ринку праці, на що потрібно зважати в процесі підготовки 

конкурентоспроможного фахівця. 

Надзвичайно широкі (охоплено понад 20 тис. випускників) схожі 

опитування проведено в межах європейського проєкту HEGESCO [541, с. 18]. 

За оцінками недавніх випускників європейських ЗВО, чинниками, які 

підвищують шанси працевлаштування, є:  

• досвід і наявність контактів із професійним середовищем – 25 %; 

• інтелектуальний капітал – 16 %; 

• рівень оцінок (середня понад 4,0) – 13 %; 

• рівень культурного розвитку – 13 %; 

• наявність вищої освіти – 11 %; 

• наявність водійських прав – 11 %; 

• досвід професійної праці – 9 % [541, с. 18]. 

В усіх доповідях відзначено абсолютну необхідність співпраці 

основних гравців (стейкголдерів) освітнього процесу: академічної спільноти 

закладів вищої освіти, працедавців, випускників і студентів   [541, с. 18]. 

На підставі аналізу літератури з проблеми [70, 176, 429, 575, 541, 673] 

можемо стверджувати, що на європейському освітянському просторі широко 

пропагують і запроваджують новий, альтернативний спосіб створення 

освітньої програми, що має назву ,,орієнтація на вихід”. Відправною точкою 

цього способу є модель фахівця, який є (чи буде в найближчому 

майбутньому) затребуваним на ринку праці, що має забезпечити його 

високий ступінь конкурентоспроможності й придатності до 

працевлаштування. Зрозуміло, що за такого підходу на початковому етапі 



142 
 

 

(аналіз потреб ринку праці та створення моделі фахівця) основну роль не 

можуть відігравати заклади вищої освіти, оскільки задавати тон повинні інші 

стейкхолдери: працедавці, випускники, професійні організації тощо [541, 

с. 19]. 

У контексті нашого дослідження слід звернутися до розгляду проєкту 

Тюнінг.  

Найважливішим і найпродуктивнішим проєктом, який фінансує 

Європейська комісія після підписання Болонської декларації, є проєкт 

Тюнінг – «Гармонізація освітянських структур у Європі» (Tuning  of  

educational structures in Europe, TUNING)  [756], ініційований 2000 року 

декількома європейськими університетами (координатором проєкту є 

Університет Деусто, Іспанія) за активної підтримки Європейської комісії для 

поєднання політичних цілей Болонського процесу та Лісабонської стратегії 

реформування європейського освітянського простору. Упродовж розвитку 

проєкт Тюнінг перетворився на процес, основною метою якого є розроблення 

принципових підходів до створення, удосконалення, упровадження, 

оцінювання й підвищення якості програм вищої освіти всіх трьох циклів 

(молодший спеціаліст, бакалавр, магістр). 

Проєкт Тюнінг, започаткований як європейський проєкт 

(Tuning Europe, 2000),  упродовж подальших років було доповнено 

регіональними проєктами: Тюнінг – Латинська Америка (від 2003 року), 

Тюнінг – Росія (від 2006 р.), Тюнінг – США, Тюнінг – Литва, Тюнінг – 

Африка, Тюнінг – Австралія (від 2009 р.). Окрім того, 2007 року ініційовано 

спеціалізований проєкт – Tuning SQF, метою якого є розроблення 

секторальних (галузевих) рамок кваліфікацій, узгоджених із Рамкою 

кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти  [541, с. 20]. 

Ключовими поняттями нової методології (та й нової парадигми 

навчання загалом) є ,,компетентності” (competences) і ,,результати навчання” 

(learning outcomes). Ці два терміни сьогодні є визначальними в 

європейському освітянському просторі, їх аналізу й проєктуванню 
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присвячено багато наукових публікацій, вони були та є предметом розгляду 

на багатьох Болонських конференціях (Болонський процес уже давно вийшов 

за межі Європи та Європейського простору вищої освіти), об’єктом 

досліджень у дисертаціях та монографіях, а також предметом багатьох 

дискусій [541, c. 27]. 

Технології навчання, в основу яких покладено оцінювання отриманих 

результатів, розроблялися  в працях американських учених J. B. Watson та 

B. F. Skinner [820, 799], а в 1960–1970-х рр. лідером цього напряму був 

R. Mager, який висунув концепцію застосування спеціальних цілей 

(instructional  goals) для оцінювання отриманих результатів навчання та чітко 

окреслив кроки щодо визначення цих цілей [783]. 

У сучасному варіанті концепцію результатів навчання було 

сформовано, сформульовано й застосовано у Великій Британії, Австралії, 

Новій Зеландії, Південній Африці в 90-ті рр. минулого століття. Згодом вона 

поширилася на інші країни Європи – Данію, Швецію, Ірландію. 

Зазначимо, що глосарії різних важливих загальноєвропейських 

документів (проєкт Тюнінг, «Довідник користувача ЄКТС», глосарії 

європейських метарамок кваліфікацій тощо) містять відмінні визначення цих 

понять [748, 815, 819]. 

Такі визначення враховано й у новому Законі України ,,Про вищу 

освіту” [218]. Так, результати навчання (learningoutcomes) – це сукупність 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі 

навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, 

які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти [218]. 

У національному освітньому глосарії з вищої освіти результати 

навчання витлумачено як сукупність компетентностей, що виражають 

знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості, набуті студентом 

після завершення освітньої / навчальної програми або її окремого 

компонента  [457]. 
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У дослідженні приєднуємося до визначення терміна ,,результати 

навчання проєкту Тюнінг, оскільки воно підкреслює елемент очікування 

(викладачі планують результати навчання) і необхідність демонстрування 

(обов’язковість повного й  усебічного оцінювання фактів та якості їх 

досягнення студентом), окрім того, указана дефініція відбиває нову 

парадигму студентоцентрованого навчання. Так, студент після завершення 

навчання повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати 

результати навчання (формулювання того, що і як очікується) [815]. Вони 

можуть стосуватися окремого модуля курсу або періоду навчання (програми 

першого, другого, третього циклів). Результати навчання встановлюють 

вимоги щодо присудження кредиту. 

Методологія Тюнінгу полягає в тому, що результати навчання 

сформульовано в терміні ,,компетентності”. Так, компетентності – це 

динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, умінь і здатностей. Розвиток 

компетентностей є метою навчальних програм. Формують компетентності в 

різних навчальних дисциплінах й оцінюють на різних етапах.  

Проаналізувавши літературу з проблеми [815, 541], стверджуємо, що в 

проєкті Тюнінг розглянуто два різні види компетентностей: а) академічні 

(фахові, subject specific competences); б) загальні (generic competences, 

transferable skills). Так, можна зазначити, що фахові компетентності залежать 

від предметної галузі, визначають профіль освітньої програми та 

кваліфікацію випускника, тобто саме вони роблять кожну освітню програму 

індивідуальною. 

Орієнтація на здобувача освіти є концептуально важливою ознакою 

ЄКТС як системи накопичення кредитів і визначає нову студентоцентровану 

(спрямовану на кінцевий результат) парадигму навчання. Особливістю цієї 

парадигми є виділення основи профілю освітньої програми (сукупність 

компетентностей, яких набуває студент упродовж навчального процесу, 

досягаючи результатів навчання), який ґрунтується на виявленні та 

визначенні суспільних потреб у цій кваліфікації.  
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На практиці це відбувається за участю працедавців, випускників, 

професійних організацій, державних органів та академічного співтовариства. 

Саме широким колом основних стейкголдерів студентоцентрований підхід до 

побудови та реалізації освітніх програм істотно відрізняється від 

традиційного підходу, зорієнтованого на викладача (орієнтація на вхідні 

вимоги), за якого освітні програми часто відображають комбінацію сфер 

інтересів і досвіду науково-педагогічних працівників. 

Отже, ми дійшли висновку, що сучасна ЄКТС у сукупності з 

європейськими та національними рамками кваліфікацій: 

1) установлює тісніший зв’язок між освітніми програмами та вимогами 

ринку праці, що гарантує свідомий вибір студента; 

2) заохочує ширший доступ молоді до вищої освіти та участь у 

навчанні впродовж життя, роблячи програми гнучкішими та сприяючи 

визнанню попередніх навчальних досягнень; 

3) сприяє мобільності всередині закладу освіти або країни, між 

освітніми закладами, між країнами, а також між різними напрямами освіти й 

контекстами навчання (наприклад, формальне, неформальне, неофіційне 

навчання). 

Тому вважаємо, що наразі, розвиваючи загальноєвропейську 

студентську мобільність, важливо не тільки поважати її традиції, але й також 

зробити їх прозорими та зрозумілими всередині ЄКТС настільки, щоб оцінки, 

прийняті в усіх країнах, освітніх закладах або предметних галузях, могли 

бути правильно зрозумілими й порівняними (за потреби). Це є надзвичайно 

важливим для мобільних студентів, оскільки гранти на навчання чи інші 

пільги можуть залежати від рівня успішності здобувача освіти. Прозорість 

рівнів успішності також важлива і для випускників, що влаштовуються на 

роботу як у своїй, так і в будь-якій іншій країні.  

З’ясувавши причини виникнення, цілі та інструменти Болонського 

процесу, що визначає особливості реформування світової системи освіти, 

задає тенденції її розвитку на сучасному етапі на законодавчому рівні, 
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уважаємо за потрібне безпосередньо проаналізувати практичний досвід 

професійної підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців. 

Вивчення сайтів закордонних університетів і літератури з проблеми  

конкурентоспроможності (С. Бреннан, Є. Неборський, К. Шиллі) засвідчило, 

що провідними тенденціями професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця в зарубіжній практиці є: 

а) проведення кар’єрного коучингу; 

б) дослідження й оприлюднення результатів стосовно рейтингу 

закладів вищої освіти; 

в) утілення програм працевлаштування, планів щодо розвитку кар’єри, 

програм конкурентоспроможності; 

г) інтеграція науки, освіти, виробництва та бізнесу тощо [461, 462, 734, 

798]. 

Вітчизняні науковці пропонують також використати досвід США щодо 

інтеграції освіти, науки й бізнесу та створити університети інноваційного 

типу, реалізовувати інноваційні освітні програми, які передбачають 

включення в професійну підготовку бізнес-складової [131, с. 223]. 

Варто розглянути детальніше ці тенденції на прикладі організації вищої 

освіти загалом і вищої економічної освіти зокрема в найбільших, економічно 

розвинутих країнах світу. 

Так, наприклад, кар’єрний коучинг, який практикують у роботі з 

майбутніми фахівцями в США, є типом особистісного коучингу, що 

допомагає фахівцям і майбутнім фахівцям професійно вдосконалюватися та 

будувати кар’єру. Тренери, які надають цю допомогу, мають досвід і 

підготовку за різними напрямами та стратегіями розвитку кар’єри 

особистості, а саме: 

• дослідження кар’єри;  

• розвитку навичок проходження співбесіди й формування 

особистісної впевненості;  

• креативних стратегій пошуку роботи;  
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• складання резюме;  

• оцінювання власних сильних сторін;  

• оцінювання цінностей;  

• особистісного маркетингу та брендингу;  

• оцінювання майбутніх працедавців;  

• проведення переговорів із питань заробітної плати.  

При цьому тренери несуть відповідальність за те, щоб особистість 

постійно дотримувалась у своїй діяльності стратегії: зв’язок, роз’яснення, 

зобов’язання [461]. 

Так, зв’язок передбачає зв’язок із собою,із командою підтримання 

кар’єри, з органами працевлаштування. Майбутній фахівець на практиці 

набуває вмінь ,,продавати себе”, успішно проходити співбесіду, ефективно 

вести телефонні перемовини, де він має якнайкраще розрекламувати власні 

здібності й досягнення. 

Роз’яснення передбачає вивчення кар’єрної історії особи, її кар’єрного 

шляху та кар’єрних цілей; з’ясування відповідності цінностей особистості її 

кар’єрі; вивчення освітнього рівня майбутнього фахівця; виокремлення 

необхідних знань, умінь і навичок, що стануть у нагоді в успішній 

професійній діяльності; виявлення інтересів, що будуть трансформовані в 

ефективну діяльність; огляд резюме. 

Зобов’язання має на меті створення плану дій і відповідальність за його 

реалізацію. Отже, у межах проведення кар’єрного коучингу майбутній 

фахівець безпосередньо набуває практичного досвіду самореалізації та 

застосування своїх знань на практиці, у нього формуються вміння 

самопрезентації [461]. 

У цьому аспекті вважаємо за доцільне відзначити й наявні в практиці 

вищої школи США плани розвитку кар’єри. Так, С. Бреннан указує, що 

останнім часом у зв’язку з підвищеним занепокоєнням американських 

студентів і їхніх батьків щодо повернення з отриманням робочого місця їхніх 



148 
 

 

інвестувань у вищу освіту і, відповідно, необхідністю закладів вищої освіти 

продемонструвати та запевнити абітурієнтів, що вони (заклади) можуть 

підготувати кожного студента до успішного професійного життя й 

гарантувати успішну кар’єру, у деяких ЗВО запроваджено чотирирічні плани 

розвитку кар’єри «Вища освіта», що зосереджуються на чотирьох темах, 

пов’язаних із кожним роком навчання: ,,Дослідження”, ,,Експеримент”, 

,,Досвід”, ,,Майстерність” [734]. На момент закінчення закладу майбутні 

фахівці мають чотири роки цілеспрямованого кар’єрного консультування, а 

протягом навчання вони розробили індивідуальні кар’єрні плани дій.  

Як засвідчує аналіз джерел і сайтів деяких університетів країн 

Європейського Союзу, студенти мають можливість дістати вищу освіту за 

допомогою різноманітних грантів, позик чи інших видів матеріальної 

допомоги [751; 781, с. 16]. Водночас варто зауважити, що ситуація в різних 

країнах не є однаковою. Якщо в Данії одержати таку матеріальну допомогу 

на навчання можна стовідсотково, то в Греції така можливість дорівнює 

лише 1 %. Значущим є також той факт, що навчання в університетах Данії і 

Греції є безкоштовним, як і в Австрії, на Кипрі й Мальті, у Фінляндії, Швеції, 

Норвегії та інших країнах Європейського Союзу. 

На особливу увагу заслуговує зарубіжний досвід інтеграції освіти, 

науки та бізнесу, що успішно реалізується в багатьох країнах (США, 

Великобританія, Канада, Австралія; Японія, Китай, Південна Корея; 

Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди тощо) і є досить ефективним.  Слід 

зазначити, що інтеграція є не тільки вдалою моделлю підготовки 

конкурентоспроможного фахівця, а й каналом упровадження інновацій у 

сферу економіки, що сприяє розвитку регіонів і різних галузей виробництва. 

Зарубіжний досвід упровадження інтеграції освіти, науки, виробництва, 

бізнесу репрезентовано трьома основними типами. Так, модель інтеграції 

американського типу будується на основі дослідницьких університетів, що є 

як освітніми (де майбутні фахівці набувають знань, а держава й економіка 

отримують конкурентоспроможну робочу силу), так і науковими (де 
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впроваджують сучасні розробки) центрами. Японський тип інтеграції має 

особливість у тому, що переважну частину дослідницької діяльності 

виконують наукові лабораторії та дослідницькі інститути, а університети  

провадять освітню діяльність. Змішаний тип інтеграції провідну роль надає 

технопарковим  структурам  [462]. 

У контексті нашого дослідження слід розглянути вищу освіту в США, 

зокрема вищу економічну освіту.  

Аналізуючи досвід американської вищої школи в підготовці 

конкурентоспроможних фахівців, важливо підкреслити, що США посідає 

перше місце у світі за рівнем розвитку вищої освіти. Американські 

університети значно відрізняються один від одного. Це залежить не тільки 

від розміру університету (у державному великому університеті може 

навчатися до 50 000 студентів, а в невеликому, але престижному коледжі 

може бути всього 800–1 000 студентів), але й від програм та методів 

навчання. 

Під час дослідження проблеми формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця (і муніципальної економіки 

зокрема)важливо звернути увагу на наявні в практиці вищої освіти США 

програми конкурентоспроможності (,,Competitiveness programs US”) для 

студентів і викладачів у сфері науки, технології, інженерії та математики 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics, далі скорочено – STEM). Так, 

створено Комітет із координації федеральних програм підтримання сектору 

STEM (Science and Technology Policy), програми стимулювання 

конкурентних досліджень, програм розвитку талановитої молоді в цій галузі. 

Від 2010 року збільшилося фінансування освітніх програм STEM, 

дослідження в освіті оголошено національним пріоритетом [719]. Отже, 

можемо зробити висновок, що вищезазначене сприяє збільшенню 

інноваційних і конкурентоспроможних можливостей у сфері вищої освіти 

США та (як наслідок) розвитку економіки в цілому. 
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Рейтинг університету відіграє важливу роль під час пошуків роботи або 

в задоволенні наукових амбіцій студентів після закінчення ЗВО, водночас  

набуває важливості переконання в тому, що в обраному університеті 

створено всі необхідні умови для того, щоб студенти могли досягнути 

високих результатів в обраній ними галузі [376]. Згідно зі статистичними 

відомостями, насправді не так і суттєво, які результати майбутні фахівці 

показали під час навчання й виконання практичних робіт. Спеціальні 

дослідження демонструють, що провідні американські компанії мають звичай 

відвідувати університети й запрошувати на роботу кращих студентів випуску 

[376, с. 63]. Роблять це незалежно від рейтингу університету. Проте вивчення 

й оприлюднення результатів аналізу рейтингу освітніх закладів США 

передбачає регулярне озброєння абітурієнтів інформацією щодо: а) якості 

освітніх програм, які пропонує той чи інший заклад; б) статистики 

працевлаштування його випускників; в) середньої заробітної плати, яку  

одержують колишні студенти певного ЗВО тощо. Тому майбутні студенти 

досить чітко уявляють переваги та недоліки закладів вищої освіти й 

здобувають можливість об’єктивно їх обирати.  

У дослідженні Зінов’єва й Трохимця зазначено, що в західних країнах 

формування професійних кадрів починають ще з навчання молоді в 

профільних школах, але напрямів диференціації не так багато. Після 

закінчення профільної школи є можливість прямого зарахування до закладу 

вищої освіти [244, с. 19]. 

Процес вступу триває  здебільшого від 9 до 15 місяців. Успіх залежить 

від знання англійської мови, здібностей в обраній спеціальності, вибору 

університету. Перед реєструванням для  складання іспитів  американський 

абітурієнт збирає інформацію про університети й обрану спеціальність. Учні 

10–11-х класів можуть починати процес вступу до «Undergraduate programs» 

(вибір університету тощо), а студенти 4–5-х курсів – до «Graduate programs». 

Уважаємо за доцільне зазначити, що особливою (відмітною) рисою 

американської системи вищої освіти є відсутність організацій на кшталт 
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Міністерства освіти і науки або Державного комітету освіти. Під час вибору 

американського університету або коледжу необхідно з’ясувати, чи визнані 

вони Радою з акредитації ЗВО (Council of Postsecondary Accreditation). 

Зробити це можна, скориставшись довідником під назвою 

,,Accredited Institutions of Postsecondary Education” [376, с. 64].  

Навчання в американських університетах (коледжах) відбувається на 

рівні Undergraduate Level. Курс навчання для студентів є чотирирічним, і 

випускники коледжів, університетів одержують ступінь Bachelor of Arts (BA) 

або Bachelor of Sciences (BS), які відповідають вітчизняному диплому 

бакалавра про вищу освіту. 

Характерним для американської системи вищої освіти є відсутність 

перескладання іспитів. Якщо студент у США отримав незадовільну оцінку, 

то іспит не перескладається, а одержана оцінка є остаточною, за винятком 

випадків із поважних причин. Як правило, під час оцінювання не виникає 

дискусій про те, чому поставлено такий бал. Це примушує студента плідно 

працювати впродовж курсу, що сприяє формуванню його 

конкурентоспроможності.  

Курикулум американських університетів містить обов’язкові 

дисципліни, так і надає значної свободи під час вибору предметів, що 

цікавлять студента. Американський курс професійної підготовки майбутніх 

фахівців економічної галузі може містити, зокрема, меншу кількість фахових 

дисциплін порівняно, наприклад, з українськими аналогічними освітніми 

програмами, однак при цьому в американському університеті створено 

можливості додаткової освіти в зазначеній галузі. Крім того, існує 

можливість одержати диплом за умови виконання мінімальних вимог 

(12 кредитів на семестр), а також дістати дві вищі освіти за 4 роки за трьома 

спеціальностями та однією спеціалізацією (21 кредит на семестр). Отже, 

американський студент навчається бути відповідальним за використання 

власних ресурсів у процесі набуття конкурентоспроможності. 
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Особливістю системи вищої освіти в США є її практичне спрямування. 

Наприклад, університети тісно й взаємовигідно співпрацюють із фірмами, 

банками, корпораціями, галузевими професійними асоціаціями. Така 

співпраця дає змогу  професійно підготувати фахівців, які реально 

відповідають потребам сучасної індустрії. Організація процесу навчання 

враховує економічний чинник: розклад занять побудований у такий спосіб, 

що студенти (бухгалтери, фінансисти, банкіри, економісти) можуть 

працювати впродовж навчання, тобто здійснюється інтеграція освіти й 

виробництва, що, уважаємо, позитивно впливає на формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців. 

Університети США тісно співпрацюють із випускниками. У країні 

активно працює Американська рада колишніх студентів, а в кожному ЗВО – 

відділ роботи з випускниками, який видає журнали з інформацією щодо своїх 

випускників і надає допомогу в отриманні більш престижної роботи [418, 

с. 136]. 

Ще однією перевагою американської вищої освіти є розвинена 

інфраструктура американських університетів. У США університет або 

коледж мають хорошу бібліотеку (ресурсний центр), комп’ютерні центри, 

спортивні зали й пристойні гуртожитки (кампуси), що також сприяє 

успішному формуванню конкурентоспроможності фахівця. 

Варто підкреслити, що Сполучені Штати Америки посідають перше 

місце у світі за рівнем обладнання ЗВО комп’ютерами, електронними базами 

даних і рівнем доступу до передових технологій. Добре комп’ютеризована 

система освіти США є надійним помічником викладачів у процесі якісної 

професійної підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців. Кожен 

американський штат має широкий вибір закладів вищої освіти та хоча б один 

державний університет. Серед багатьох ЗВО можна виділити найбільш 

відомі, що входять до двадцяти найкращих університетів світу: 

Гарвардський, Стенфордський, Єльський, Колумбійський, Каліфорнійський 

та ін. Студенти, які закінчили престижний університет, користуються його 
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авторитетом і можуть здобути перевагу під час працевлаштування. Саме 

тому змагання за право навчатися в престижних освітніх закладах вимагає 

значної підготовки студентів у період навчання. Характерним є те, що 

студенти США, які навчаються в престижних ЗВО, у першу чергу відвідують 

лекції з дисциплін, які є ,,спеціальними” для них (це ті, що належать до галузі 

знань, у яких вони вирішили спеціалізуватися), а потім – дисципліни ,,за 

вибором”, які є необов’язковими, але студенти їх обрали самостійно. На 

підставі аналізу літератури з проблеми підраховано, що заклади вищої освіти 

США пропонують понад 1 000 спеціальних дисциплін [376].  

Отже, можна зробити висновок, що ,,<…> випускники американських 

університетів – це типові, дійсно конкурентоспроможні фахівці. Вони не 

тільки професійно, але й морально та психологічно готові до того, що на 

ринку праці на них очікує гостра конкуренція і що для свого життєвого 

успіху їм потрібні глибокі знання й уміння, розвинені комунікативні 

здібності, відповідальність, упевненість у собі. Так, наприклад, відомо, що 

випускники Гарвардського університету й Массачусетського технологічного 

інституту після захисту диплома, як правило, створюють власні венчурні 

фірми та вважають непристойним не заробити свій перший мільйон доларів 

до 25 років” [561, с. 17]. 

Науковці І. Зінов’єв та О. Трохимець указують, що економісти в США 

проходять навчання за трьома базовими напрямами. Це спеціалісти з 

Economics – базового загального профілю: бухгалтери й ревізори, менеджери 

й адміністратори, організатори господарської діяльності [244, с. 20]. 

Приблизно 87 % з випускників-бакалаврів продовжують навчання на 

здобуття ступеня магістра за загальним профілем.  

Дослідниця Г. Матукова, визначаючи основні засади освітньої системи 

США, указує, що завданнями вищої освіти є набуття студентами певного 

рівня кваліфікації та формування ключових компетентностей, здобуття 

достатнього рівня знань для певної галузі, створення сприятливої атмосфери 
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для навчання, створення професійної підготовки, що гарантуватиме 

конкурентоспроможність фахівців на ринку праці [418, с. 134–135]. 

У межах нашого дослідження вважаємо за потрібне звернути особливу 

увагу на організацію саме економічної освіти в США.  

Багато випускників шкіл у Сполучених Штатах Америки обирають  

економічний фах, і можна стверджувати, що він теж є популярним, як й 

інженерні та комп’ютерно-технологічні спеціальності. Економісти завжди 

затребувані на ринку праці, роботу фахових економістів добре оплачують, і 

випускники економічних факультетів престижних університетів (наприклад, 

Массачусетського університету) уже на початку кар’єри отримують $ 67 000 

на рік [741]. Перспективні випускники економічних спеціальностей можуть 

отримати пропозицію щодо працевлаштування ще під час навчання. Цей 

факт характеризує насамперед їхню конкурентоспроможність.  

Як і підготовка з усіх галузей економіки та господарства, вивчення 

економіки в університетах має практичну спрямованість. Зазначимо також, 

що за всіма можливими рейтингами університети США, які здійснюють 

підготовку економістів, формують топ-рейтинг економічних університетів в  

усьому світі [733]. Серед таких освітніх закладів – Гарвардський і 

Стенфордський університети, Массачусетський технологічний університет, 

університет Чикаго, університет Берклі в Каліфорнії, Принстонський і 

Колумбійський університети. Викладачі економіки цих ЗВО є членами 

Національної академії наук, Американської економічної асоціації, 

Економетричного співтовариства, Національного бюро економічних 

досліджень, ще й практикують як економісти в Міжнародному валютному 

фонді. 

Економічний факультет Гарвардського університету здійснює 

фундаментальну підготовку з економічної теорії; студенти вивчають також 

експериментальну економіку, економетрику, фінанси, макроекономіку, 

міжнародні торговельні відносини, монетарну й фіскальну економіку, 

екологічну економіку та інші предмети. На економічному факультеті 
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Гарвардського університету діє Гарвардська школа бізнесу, яка також 

очолює топ-рейтинг серед бізнес-шкіл в усьому світі [757].  

На економічному факультеті університету Чикаго зародився напрям в 

економіці, який здобув назву ,,Чиказька школа” і який позначив 

макроекономічний підхід до аналізу ринків. Підготовка економістів в 

університеті Чикаго завжди відрізнялася новаторським підходом і високою 

якістю викладання макроекономічних та мікроекономічних дисциплін, 

економічної теорії та економетрики [818]. 

Економічний факультет Массачусетського технологічного інституту 

пропонує студентам шістдесят дев’ять економічних курсів, деякі з них зараз 

можна вивчати онлайн [744].  

На економічному факультеті університету Берклі в Каліфорнії 

працюють дванадцять   дослідних центрів з вивчення фінансів, 

економетрики, міжнародної економіки, ризик-менеджменту тощо. Серед 

випускників економічного факультету університету Берклі – п’ять лауреатів 

Нобелівської премії. Майже всі випускники економічних факультетів цих 

університетів одразу після закінчення отримують роботу в банках, 

інвестиційних центрах, престижних фінансових установах, інших закладах. 

Третина випускників обирає наукову кар’єру. Тобто престижність закладу та 

якість освіти в ньому вже є сприятливими чинниками для 

конкурентоспроможності його випускника [745]. 

Економічну освіту в США можна поділити на такі групи: 

1) коледжі, навчання в яких триває два роки і які готують фахівців 

місцевого рівня за освітньою категорією ,,молодший спеціаліст” 

(фінансуються такі коледжі з місцевих бюджетів); 

2) технічні інститути, професійні школи, навчання в яких триває два – 

три роки; 

3) університети та самостійні коледжі, у яких випускники дістають 

кваліфікацію бакалавра за чотири роки навчання. За бажанням студенти 
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можуть продовжити навчання для здобуття освітньої категорії ,,магістр” 

після додаткових одного – двох років навчання [818].  

Єдиної програми підготовки економістів у США не існує. Університети 

та їхні структурні підрозділи (кафедри) самостійно розробляють програми й 

плани навчання. За цими програмами вони й готують фахівців широкого 

економічного профілю на основі значної міждисциплінарної бази 

університету й висококваліфікованого викладацького складу. Університети 

пропонують такі основні спеціалізації в галузі економічної освіти: 

• корпоративні фінанси (corporate finance);  

• міжнародні фінанси (international finance);  

• інвестиційна банківська справа (investment banking);  

• фінансове планування (financial planning);  

• фінансова математика (financial mathematics);  

• фінансова економіка (financial economy);  

• бухгалтерський облік (accountancy). 

Кожен із таких узагальнених напрямів  може вміщувати набагато 

більше конкретних (вузькоспеціальних) напрямів підготовки. 

Студенти можуть обирати фах економіста, фінансиста, фінансового 

аналітика, фінансового менеджера, бухгалтера, стратегічного менеджера, 

менеджера з маркетингу, кризового менеджера, фахівця зі статистики та інші 

спеціальності.  

Науковці зауважують, що темпи економічного розвитку США 

впливають на пріоритети системи вищої економічної освіти та сприяють 

впровадженню в педагогіку випереджальної освіти. Сутність методу полягає 

в тому, що студенти приходять на заняття підготовленими з певної теми, 

виділивши для себе кілька проблемних питань. Завдання викладача на 

заняттях – різнобічно проаналізувати проблеми, сприяти їх розв’язанню. 

Отже, викладення лекційного матеріалу відходить на другий план, тому 

з’являється можливість приділити увагу вирішенню питання на творчому 

рівні, розширити кількість годин для лабораторних занять і тренінгів [498]. 
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Цей метод викладання, на нашу думку, сприяє розвитку самостійності, 

творчого мислення та конкурентоспроможності студентів. 

Щоб працювати за економічним фахом у США чи в будь-яких інших 

країнах світу (оскільки економічну освіту, здобуту в Сполучених Штатах 

Америки, визнають у більшості держав), диплома бакалавра буває 

недостатньо. Часто вимагають отримання таких додаткових сертифікатів, що 

видаються після відповідного тестування: 

1) CPA (Certified Public Accountant). Такий сертифікат підтверджує 

вищу кваліфікаційну категорію в США та інших англомовних країнах. Для 

його одержання потрібно пройти тестування з аудиту, фінансового обліку, 

податків і права, а також підтвердити знання ділового оточення. Усі частини 

такого тестування складаються окремо впродовж вісімнадцяти місяців після 

складання першої частини; 

2) CFA (Sertified Financial Analyst) – сертифікат на підтвердження права 

фінансового аналітика вести професійну діяльність. Інститут CFA 

(організація, яка проводить іспити  в  усьому світі) видає такий документ. 

Екзамен складається з трьох рівнів, і, щоб скласти найвищий, необхідно мати 

досвід роботи в галузі прийняття інвестиційних рішень від чотирьох років; 

3) CFP (Certified   Financial   Planner)   –   сертифікат професійної 

відповідності спеціаліста з фінансового планування. Тестування відбувається 

за двома блоками, кожен з яких триває три години та які проводяться за один 

день.  

В університетах створено дослідні центри, які допомагають глибше 

вивчати економічні реалії та стан економіки, робити прогнози економічного 

розвитку й уникати кризових явищ в економіці. 

Університети також запровадили систему РАСЕ, що передбачає такі 

напрями розвитку особистості студента, як  професіоналізм, академічність, 

характер, залученість (professionalism, academics, character, engagement) [776]. 

Інтернатура в економічній освіті – це реальна можливість для студентів 

дістати практичний досвід роботи, що важливо для подальшого їх 
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майбутнього працевлаштування та кар’єри. Багато випускників економічних 

факультетів намагаються пройти інтернатуру, навіть незважаючи на те, що 

вони практично не одержують заробітної плати в цей період. 

Популярними місцями серед студентів для проходження інтернатури є: 

• Федеральний резерв (Federal Reserve) – центр банківської системи 

США, у якому студенти здобувають практичний досвід роботи в економіці 

та  ознайомлюються з тим, як вона пов’язана з банківською системою, а 

також мають можливість практикуватися в підрозділах з економічних 

досліджень (Economic Research Divisions) та інформаційних технологій; 

• Бюро економічного аналізу (Bureau of Economic Analysis (BEA) – 

урядова організація, що збирає відомості про економіку США, зокрема 

відомості про сукупний валовий дохід. Бюро надає найточнішу економічну 

інформацію тим, хто цікавиться нею; 

• Компанія з організації математичних досліджень (Mathematica 

Policy Research), яка пропонує дослідження та оцінення відомостей для тих, 

хто формує політику та створює програми щодо праці, інвалідності, освіти, 

охорони здоров’я, інших соціальних питань; 

• Бруклінський інститут (Brookling Institute), що вивчає економіку та 

управління. Основні дослідження сконцентровано навколо глобальної 

економіки та розвитку [776]. 

Варто розглянути, як реалізується система РАСЕ на прикладі Carl H.  

Linder College of Business м. Цинциннаті (США), одного з найкращих 

коледжів економічної освіти цієї країни за рейтингами U. S. News & World 

Report, Bloomberg Business week and The Princeton Review [739]. Коледж 

ставить за мету розвиток професіоналізму, академічних знань студентів, а 

також рис характеру та спрямованості на лідерство й успіх. Професіоналізму 

сприяє проведення різноманітних заходів під час навчання, а саме: 

конференцій, переговорів, відеоконференцій, презентацій, тобто тих форм 

роботи, які будуть необхідні студентам у реальному професійному житті. 

Розвиток академічних знань означає фундаментальну базову підготовку 
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фахівця економічного профілю. Також коледж ураховує індивідуальні 

інтереси кожного зі своїх студентів, забезпечуючи їх значною кількістю 

вибіркових дисциплін і надаючи можливість обирати потрібні предмети 

серед них, упроваджуючи спільне (дуальне) навчання, проходження 

інтернатури, можливість здобути досвід навчання за кордоном. Виховання 

лідерських якостей майбутнього економіста та члена бізнес-команди 

передбачає виховання в студента вольових якостей характеру, спрямованість 

на успіх, уміння працювати в команді, приймати нестандартні рішення та 

нести за них відповідальність. Важливим елементом підготовки майбутнього 

фахівця-економіста є і його вміння працювати в культурно різноманітному 

оточенні. 

На переконання адміністрації коледжу, життя сучасної людини 

неможливе без участі її в спільному соціальному житті. Для реалізації такого 

підходу студентів коледжу залучають до різноманітних соціальних проєктів, 

у яких вони активно працюють. 

Під час проходження інтернатури, або cooperative education (co-op), 

студенти коледжу працюють у провідних компаніях (наприклад, у 

Procter & Gamble або ін.), список яких є на сайті коледжу, і дістають там 

практичний досвід роботи, що, як уже було сказано, надає їм значної 

конкурентоздатної переваги під час працевлаштування в майбутньому [739]. 

У Carl H. Linder College of Business студенти можуть здобути ступені 

бакалавра з бізнес-адміністрування (ВВА), бакалавра науки (BS, бізнес-

аналітика), бакалавра мистецтва (BA, економіка), бакалавра науки з 

промислового менеджменту (BS, промисловий менеджмент) . За два роки 

базового навчання студенти дістають знання з основ бізнесу, математики, 

аналітики, економіки, дисциплін загального циклу, основ промисловості та 

інжинірингу. Студенти також набувають навичок аналітичного мислення під 

час виконання різних проєктних завдань й аналізу даних, навичок 

спілкування в різноманітних ситуаціях. Такі випускники можуть 

працевлаштуватись у сфери маркетингу, управління постачанням, продажем, 
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людськими ресурсами в бізнес-компаніях і неприбуткових організаціях, у 

сфери виробництва, роздрібної торгівлі та страхування, в урядові установи 

[739].  

Тим, хто бажає продовжити навчання й дістати ступінь магістра, 

Carl H. Linder College of Business надає можливість здобути ступінь магістра 

мистецтв з управління людськими ресурсами, магістра науки з 

інформаційних систем, магістра науки з бізнес-аналітики, магістра науки з 

прикладної економіки. Програми, розроблені коледжем для здобуття 

вказаних ступенів, передбачають 48  кредитних годин, 12  із  яких є 

індивідуалізованими кредитами на вибір студента з урахуванням його 

академічних потреб. Коледж надає також студентам можливість навчатися за 

кордоном, дістати досвід серед кількості бізнес-об’єднань у країні, 

консультуватися з приватним коучем з питань розвитку кар’єри [739]. 

Здобуття кваліфікації PhD у програмі бізнес-адміністрування (Business  

Administration  Program)  у  Carl  H.  Linder  College  of  Business  можливе  за 

такими напрямами: бухгалтерська справа, економіка, фінанси, менеджмент, 

маркетинг, бізнес-аналітика та інформаційні системи. Випускники й ті, хто 

дістав ступінь доктора філософії, як правило, обирають викладацьку 

діяльність [739]. 

Майже в усіх освітніх закладах у США, зокрема й економічного 

напряму, функціонують центри кар’єри, які допомагають випускникам 

підготуватися до кар’єри. Вони проводять ярмарки вакансій, сприяють у 

пошуках місця праці, організовують заходи різного рівня та встановлюють 

зв’язки з потенційними працедавцями. Допомога також полягає в складанні 

документів (резюме), проведенні співбесід, розробленні портфоліо для 

кожного з випускників. 

В основних закордонних системах бізнес- та економічної освіти 

традиційно виділяють дві їх провідні моделі: американську й німецьку. 

Дослідниця Г. Матукова підкреслює, що обидві моделі довели свою 

ефективність, а американська модель стала основою бізнес-освіти в інших 
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країнах. Вона означає додаткову після закінчення університету освіту у 

вигляді спеціальних коротко- й середньострокових програм підвищення 

кваліфікації з проблем управління бізнесом, більш глибоке вивчення 

профільних дисциплін, права, економіки, інформаційних технологій [418, 

с. 152]. 

Унаслідок наведеного вище аналізу можемо зробити висновок, що 

американська система вищої освіти (зокрема економічної) має практичну 

орієнтацію, тісну співпрацю з бізнесом (через систему бізнес-шкіл); 

сфокусована на індивідуалізації навчання студентів за наявності широкого 

спектру дисциплін за вибором, розробленні планів розвитку кар’єри 

майбутнього фахівця та здійсненні кар’єрного коучингу; зорієнтована на 

широке використання додаткової освіти та розвиток особистості через 

удосконалення навичок професійного спілкування й залучення до соціальних 

проєктів. Рейтинги університетів засвідчують високу якість надаваної освіти 

та інноваційних методик викладання. Уважаємо, що зазначені 

характеристики сприяють розвитку конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців у США. 

Досвід Німеччини в підготовці конкурентоспроможних фахівців має 

чітку, добре сформовану й перевірену часом систему вищої професійної 

освіти, зокрема економічної.  

Аналіз наукових джерел дає підстави виокремити специфічну рису 

німецької вищої освіти – її практичну спрямованість. У дослідженні 

Г. Матукової описано  алгоритм підготовки до вступу до німецьких ЗВО.  

Так, наприклад, перед вступом до закладу вищої освіти абітурієнт має пройти 

обов’язкову піврічну трудову практику, можливо, з паралельним 

відвідуванням семінарів. Аналізуючи досвід співпраці німецьких ЗВО з 

працедавцями, учена посилається на Меморандум конфедерації асоціацій 

німецьких працедавців, у якому, зокрема, визначено головні напрями 

професійної освітньої діяльності з урахуванням сучасних потреб. Зазначено 

також необхідність формування такої програми бакалаврату, яка б 
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забезпечувала базову підготовку фахівців, була б гнучкою, стимулювала 

випускників до постійного професійного навчання й розвитку  [418, с. 108]. 

Науковець Г. Матукова стосовно вищої професійної освіти в Німеччині 

підкреслює, що хоча й існує власне освітнє законодавство в кожній із земель 

(16 законів), однак наявні ще стійкі загальні принципи, які висувають цю 

країну ,,на виняткове місце в європейській освітній системі” [418, с. 108]. 

Німецькі заклади вищої освіти (особливо  Fachhochschulen) мають 

значні досягнення у сфері розвитку дуальної освіти, оскільки запровадили 

практику спільних програм з іншими європейськими ЗВО, а Федеральний 

уряд забезпечив ці заклади коштами на розвиток інфраструктури для потреб 

міжнародної співпраці. Однак аналіз літератури з проблеми дослідження дає 

підстави стверджувати, що впродовж останнього десятиріччя так і не 

відбувся необхідний для німецької вищої освіти крок на шляху до тотальної 

модернізації [376]. Перехід від диплома до ступенів бакалавра й магістра 

зумовлює необхідність акредитації нових програм для забезпечення якості 

викладання, проте цей процес досить тривалий і потребує повної віддачі від 

науково-педагогічних працівників ЗВО.  

Акредитація в Німеччині є новим інструментом політики в галузі вищої 

освіти, і передбачається вона тільки для щойно створених курсів, однак у 

майбутньому має неминуче охопити всі програми навчання. Пристосувати 

економічну освіту до економічного прогресу й мінливих вимог суспільства є 

глобальним завданням, яке може бути виконане за умов національної та 

інтернаціональної конкуренції між університетами світу. Як зазначає 

М. Левочко, німецьким економічним університетам бракує гнучкості, щоб 

виробити власний профіль, модернізувати навчальні програми та брати 

участь у корпоративних угодах з іншими університетами й міжнародними 

організаціями у сфері економічної освіти [375, с. 222]. Окрім того, як 

уважають деякі оглядачі, урядовим організаціям і національним асоціаціям 

слід не нав’язувати правила структуризації навчального процесу, а сприяти 
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розвитку ефективного менеджменту університетів, щоб здійснити необхідні 

зміни в структурі та організації навчальних програм [106, с. 21].  

Асоціація німецьких працедавців, яка постійно бере участь в 

акредитації ЗВО, наголосила, що стандартизація навчальних програм є 

помилковим підходом у розвитку освітнього простору країни, тому що 

гальмує вчасне їх оновлення за умов стрімких змін на економічному ринку. 

На думку асоціації, університети мають самостійно формувати навчальні 

програми, прагнути до різноплановості в пропозиції освітніх послуг, 

поширювати курси практичного напряму. Однак німецькі фахівці при цьому 

зауважують, що таке зближення освіти з бізнес-суспільством може призвести 

до іншої небезпеки – систематичного підкорення освіти вузьким принципам 

компаній і фірм, нехтування більш широкими інтересами суспільства загалом 

[418, с. 109]. 

У контексті висвітлення проблеми інтеграції освіти можна зазначити, 

що все більшого значення й необхідності набуває співпраця між Німеччиною 

та іншими країнами, зокрема Україною. Так, 1998 року Міністерство освіти 

України та Німецька служба академічних обмінів (DAAD) підписали 

Меморандум про співробітництво. Головними завданнями ДААД є: 

підтримання міжнародної співпраці в галузі вищої освіти; проведення 

програм обміну; інформування про можливості навчання й дослідження в 

Німеччині, про можливості фінансового підтримання; пошук партнерів для 

співробітництва в галузі науки; підтримання контактів з українськими 

вишами, факультетами, доповіді у ЗВО, консультації в межах міжвузівського 

партнерства, співпраця з Міністерством освіти і науки України, Посольством 

Німеччини [155]. Характерною при цьому є спрямованість системи освіти й 

виховання на толерантні стосунки між людьми та країнами [23]. 

До основних закладів професійно-технічної освіти Німеччини 

належать: професійна школа неповного навчального тижня; професійна 

школа повного навчального тижня; вечірня професійна школа; технікум; 

гімназія професійно-технічного профілю. Отже, молодь Німеччини має 
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великий вибір закладів професійної освіти. Позитивною рисою професійного 

навчання в цій країні є проходження практики на виробництві, що надає 

студентам можливість одночасно поєднувати вивчення теоретичного 

матеріалу з його практичним застосуванням [376, с. 77]. 

Економічну освіту в Німеччині можна дістати на відповідному 

факультеті одного з 16 провідних німецьких університетів або в одній з 

елітних бізнес-шкіл, де студентів-економістів поділяють, як правило, на такі 

основні групи: 

а) ті, хто вивчає економіку підприємства (Betriebswirtschftslehre, Bwl),  

наприклад, Мюнхенський університет Людвіга Максіміліана [785]. 

б) ті, хто вивчає економічну теорію, політекономіку, соціальну 

економіку (Volkswirtschhaftslehre, Vwl) [761].  

Варто підкреслити, що студенти-економісти вивчають обов’язкові 

курси класичної економіки: економіку окремих юридичних суб’єктів, світову 

економіку, фінанси, податки, маркетинг, міжнародний менеджмент та ін. Під 

час навчання теоретичні курси обов’язково поєднано з практикою та 

стажуванням на підприємствах, де здобувачі освіти можуть знайти роботу в 

майбутньому. Специфікою професійної освіти є постійний зв’язок 

університетів з бізнесом: університети й студенти на деяких спеціальностях 

перебувають під патронатом великих компаній, міжнародних концернів, які 

охоче запрошують на роботу конкурентоспроможних випускників [728, 761, 

779, 785, 806]. 

Курс економіки, яка, до речі, є однією з найпопулярніших 

спеціальностей як для німецьких студентів, так і для іноземців, триває три 

роки для здобуття ступеня бакалавра та ще два роки для здобуття 

магістерського ступеня. Навчання ведеться німецькою та англійською 

мовами, що дає можливість майбутньому фахівцеві стати більш 

конкурентоспроможним на світовому ринку праці. Щоправда, деякі 

університети (наприклад, університет Мартіна Лютера в Галле) пропонують 

англійською мовою лише курс ,,Економіка бізнесу”, а інші дисципліни 



165 
 

 

викладають виключно німецькою. За останній час найбільш рейтинговими в 

Німеччині є університети Мангейма, Ульма, Франкфурта-на-Майні, Кельна й 

Констанца, що спеціалізуються на підготовці економістів. Ці заклади вищої 

освіти пропонують широкі можливості в підготовці майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця за допомогою основних предметів і 

предметів на вибір, кіль кість яких може дорівнювати тридцяти. В освітній 

процес німецьких ЗВО наразі широко впроваджують бізнес-програми. Так, за 

інформацією Г. Матукової, половина всіх студентів економічної галузі 

опановує бізнес, навчаючись за спеціальностями ,,Наука бізнесу” або 

,,Економіка” [418, с. 108]. 

Серед студентів стає популярним такий напрям навчання, як 

економічна інформатика, – спеціальність, яка набуває важливості в 

сучасному світі й фахівці з якої є затребуваними серед працедавців, зокрема 

в Німеччині. 

Уважаємо, що в аспекті формування й розвитку 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на увагу заслуговують такі 

характеристики вищої економічної освіти в Німеччині, як практичність, тісна 

співпраця з працедавцями, професійними асоціаціями й випускниками через 

систему дуальної освіти, бізнес-програм і незалежну акредитацію навчальних 

програм університетів, а також висока якість навчання та широкий реєстр 

дисциплін за вибором, що викладаються рідною й іноземною мовами. 

З метою вивчення світової практики професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця пропонуємо дослідити 

особливості вищої (зокрема вищої економічної) освіти у Великій Британії.  

Вища освіта у Великій Британії має широку мережу, розміщену на 

чотирьох її територіях: Англії, Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії, які 

становлять Об’єднане Королівство та мають відмінності в певних сферах 

життя, зокрема й в освіті. Слід зазначити, що 1992 року прийнято Акт про 

вищу освіту, згідно з яким збільшилася кількість університетів і коледжів 

вищої освіти.  
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Велика Британія серед європейських країн має найбільший відсоток 

молоді, яка навчається (близько 40 %). Університети й коледжі вищої освіти 

становлять основний науковий потенціал країни. Тут провадять наукові 

дослідження за рахунок державного фінансування (бюджету), європейських 

програм і різних фондів, а також на замовлення промисловості та приватних 

фірм. Майже всі державні університети існують за рахунок фінансування 

(відрахувань) від промисловості й прямих урядових джерел. Головна роль у 

забезпеченні функціонування вищої освіти належить Раді фінансування 

вищої освіти Англії (Higher Education Funding Council for England , тобто 

HEFCE), а також відповідним управлінням у Шотландії, Уельсі, Північній 

Ірландії [759]. 

Основні завдання Ради – надавати відповідні рекомендації Державному 

секретареві з питань освіти Великої Британії, а також розподіляти державні 

кошти з метою фінансування університетів і коледжів. На Раду покладено ще 

й такі обов’язки: 

а) контролювати якість навчального процесу й наукових досліджень; 

б) розвивати співпрацю університетів і зберігати їх автономію; 

в) розширювати як місцеву, так і міжпредметну роль кожного 

університету; 

г) інспектувати ефективність використання коштів державного 

фінансування [759]. З 01.04.1918 Рада перейменована на Раду з дослідження 

та інновацій Великої Британії. 

Загальні витрати за навчальний рік державних університетів Англії  

становлять близько 2 % валового внутрішнього продукту й фінансуються з 

державної скарбниці (бюджету) [749]. Кошти, які надає Міністерство освіти, 

– це асигнування через HEFCE (38 %) і локальних відділів освіти (LEA Fees – 

Local Education Authorities Fees,  27 %). Комітет із питань науки й технології 

надає асигнування через науково-дослідну раду (Research Councils) в обсязі 

близько 6 %. Інші джерела фінансування складаються з окремої НДР (7 % ), 

внесків благочинних організацій (8 %), інших доходів (14 %) (Див. доповідь 
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за 2017–2018 р. [758]). Крім основних організацій, великий вплив на 

діяльність університетів має Королівське наукове товариство (Royal Society), 

яке встановлює наукові дотації (гранти) і замовляє наукові дослідження. 

Незважаючи на те, що університети мають незалежний статус, діяльність 

ЗВО регламентовано державними структурами за допомогою економічних 

важелів. Державні установи або окремі галузі промисловості не кредитують 

освіту. Заклади вищої освіти, що функціонують економічно незалежно, 

регулюють вибір спеціальностей залежно від попиту та інтересів 

випускників. Проте держава для підтримання певних спеціальностей 

(зокрема інженерних) практикує надання одноразової допомоги 

випускникам. Місцеві відділи освіти в меріях видають безвідсоткові кредити 

своїм студентам із поверненням після закінчення та працевлаштування або в 

період навчання. Цю систему кредитів у Великій Британії введено 

Міністерством освіти у вересні 1990 р., і залежить вона від можливостей 

студентів та їхніх батьків [804]. 

Різноманітні організації та деякі університети надають допомогу й 

винагороду особливо талановитим студентам із високою якісною 

успішністю, залучаючись до формування їхньої конкурентоспроможності.  

Студентові, який вступив до університету, пропонують, крім 

обов’язкових модулів, списки модулів для вибору. Його інформують про те, 

скільки модулів він має обрати з поданих у списках у межах програми 

навчання. Вибір модулів свідчить про їх актуальність і затребуваність. 

Складені іспити й заліки з модулів, а також набір конкретної кількості 

кредитів дають змогу здобути такі рівні кваліфікації та відповідні документи, 

які засвідчують їх: 120 кредитів – сертифікат; 240 – диплом; 360–480 – 

ступінь [727]. 

У контексті досліджуваної проблеми важливою є увага закладів вищої 

освіти Великої Британії до формування самостійної  творчої  особистості 

студента. Головною ,,дійовою особою” в системі освіти стає студент, який 

має планувати та здійснювати своє навчання.  
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У зв’язку із цим відбуваються зміни у співвідношенні лекцій та інших 

видів навчальної роботи. Якщо раніше опановували навчальні дисципліни на 

основі значної кількості лекцій, то тепер наголошують на самостійній роботі 

студентів, практичній підготовці, семінарських, практичних і лабораторних 

заняттях. У навчальному процесі визначено час на інструктування 

(тьюторство) за програмою освіти. Головне при цьому – зацікавити студента 

працювати з літературою, у бібліотеці, самостійно оволодівати навчальним 

матеріалом. За умови збереження формальної структури навчальної 

дисципліни передбачено гнучкість, запровадження нових підходів до 

викладання, творчу наповнюваність навчальних планів. Дослідники 

зазначають, що така форма навчання дає можливість особистості всебічно 

розвиватися, набувати аналітичних навичок, змушує мислити. Це допомагає 

студентам здобувати конкретні спеціальні знання, а також спонукає  їх  до 

подальшого самовдосконалення та саморозвитку [244, с. 25]. 

Перехід вищої освіти від моделі навчання знань до моделі самоосвіти 

відповідає вимогам працедавців, яких цікавить рівень самостійності 

випускника, його вміння адаптуватися до конкретних умов життєдіяльності 

підприємства, гнучкість, уміння й навички в прийнятті самостійних рішень. 

Стимулювання студентів до інтелектуального розвитку передбачає 

застосування ефективних методів навчання. Серед них, наприклад, є 

вивчення фахівцями матеріалу в ресурсному центрі. Змінення балансу часу 

між загальноприйнятими (лекції, консультації) та інноваційними формами 

навчання сприяє розвитку цілого спектра навичок: постановка та розв’язання 

проблем, робота в групі, усні та письмові презентації, що в цілому допомагає 

розвивати конкурентоспроможність майбутнього фахівця. 

Сутність інновацій полягає в тому, що студенти беруть активну участь 

у розробленні й проведенні семінарів, відповідають за організацію роботи та 

виконання дипломних робіт (дисертацій). У розвитку навичок студентів 

велику роль відіграє функціонування системи супервізорів. Супервізор 

забезпечує зв’язок студента з університетом, допомагає йому, надає 
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інформацію про заклад і поради з питань, які цікавлять здобувача освіти 

[816]. 

Студентам регулярно повідомляють про їхні навчальні здобутки та 

оцінки. Це  здійснюють шляхом обговорення зі студентом доповідей 

супервізорів і тьюторів, а також шляхом самооцінювання особистого 

прогресу студента. Уважаємо, що розвинений інститут тьюторства сприяє 

розвитку навичок самостійної роботи й автономності студентів, їх 

саморефлексії, аналітичного й критичного мислення, що, у свою чергу, 

сприяє формуванню індивідуальної траєкторії професійного навчання й 

розвитку конкурентоспроможності майбутнього фахівця.  

Велику увагу в закладах вищої освіти Великої Британії приділяють 

розвитку базових, або м’яких, навичок у студентів упродовж усього 

навчального процесу, серед яких: читання, письмо, менеджмент часу, 

проведення презентації, інформатизація, праця на комп’ютерах, дослідження 

й розв’язання проблем [801]. Наприклад, поставлено завдання про введення 

на другому й третьому курсах навчальних дисциплін, вивчення яких дало б 

можливість культивувати такі якості в студентів, як самовираження, уміння 

покладатися на себе, упевненість у своїх силах, а також передбачено 

запровадження моніторингу базових (м’яких) навичок шляхом введення 

планів щодо персонального розвитку (ППР) [376].  Такі ППР 

визначають наявний рівень знань на початку кожного семестру й  

допомагають розробити план дій. Наприкінці семестру підбиття підсумків 

виконання планів персонального розвитку допомагає з’ясовувати рівень 

досягнення цілей. Доцільно, щоб студенти власноручно оцінювали свій 

прогрес. Саме ППР дає змогу встановити тісніший зв’язок студентів зі 

супервізорами, які відповідають за реальність самооцінки. 

Найбільш рейтинговими закладами вищої освіти Великої Британії у 

сфері економіки є Лондонська школа економіки, університети Ессексу, 

Оксфорда, Уорвіка та ін., у яких надають триступеневу освіту з отриманням 

ступенів бакалавра (три – чотири роки навчання), магістра й доктора 
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філософії. Якщо підготовка бакалавра розрахована на чотирирічний термін, 

то студенти-економісти мають обов’язкову практику на третьому курсі. 

Майбутні бакалаври дістають необхідні знання й навички з класичних 

економічних предметів, а також зі специфічних вузькопрофільних дисциплін, 

таких, наприклад, як менеджмент ризиків, аудит тощо [807]. 

Університети пропонують здобувачам освіти (за бажанням) програми 

студентського обміну в країни Європи чи Азії, у Канаду чи Австралію [751]. 

Вступ до магістратури відбувається на жорсткій конкурсній основі. 

Приймають студентів, які не лише мають ступінь бакалавра та високі 

показники в навчанні, але й практичний досвід роботи за фахом. 

Слід зауважити, що бізнес-освіта у Великій Британії  наближена до 

американської моделі, хоча й ґрунтується на британських освітніх традиціях 

й орієнтується на вечірні та заочні програми на кшталт МВА, а також 

дистанційні форми навчання [418, с. 111]. Так, зокрема, лідером у 

впровадженні дистанційної форми навчання є Відкритий університет [418, 

с. 112]. За британським освітнім стандартом,  у програмі МВА передбачено 

меншу тривалість  навчання, а значну кількість годин відведено на 

самостійну роботу. 

Отже, проведений аналіз дає змогу зробити висновок про те, що 

розвитку конкурентоспроможності випускників університетів Великої 

Британії (зокрема студентів економічної галузі) на ринку праці сприяє 

практична орієнтованість вищої освіти, наявність інституту тьюторства, що 

забезпечує індивідуалізацію навчання та виховання самостійної особистості, 

яка під час навчання набуває навичок аналітичного й інноваційного 

мислення. 

Слід також дослідити систему вищої (зокрема вищої економічної) 

освіти в Іспанії, що складається, як і в багатьох інших країнах світу, з 

державних і приватних університетів. Згідно з інформацією компанії 

«Everis», що проводила опитування різних компаній (разом близько 

2 500 опитувань), які винаймали хоча б одного з випускників університетів, у 
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рейтинговому списку щодо якості підготовки саме студентів-економістів і 

правознавців іспанські університети розташовані так:  

1) Universidad de Valencia; 

2) Universidad de Granada; 

3) Universidad de las Islas Baleares; 

4) Universidad de Barcelona; 

5) Universidad de Murcia; 

6) Universidad Rey Juan Carlos; 

7) Universidad Autónoma de Barcelona; 

8) Universidad de Oviedo; 

9) Universidad de Alicante; 

10) Universidad Complutense de Madrid [752]. 

За результатами інших опитувань, рейтингові позиції університетів 

можуть бути дещо іншими, але в цілому цей список демонструє, які з 

іспанських університетів є найпрестижнішими та випускники яких є 

найбільш конкурентоспроможними на ринку праці. 

Що стосується приватних університетів, то випускники цих закладів є 

менш конкурентоспроможними, оскільки вважається, що людина, яка там 

навчалася, не мала достатньо знань, щоб навчатися в державному 

університеті. 

Як і в інших країнах Європейського Союзу, іспанські випускники 

можуть працювати в будь-якій країні в межах указаного об’єднання за умови 

володіння мовою країни. Англійська мова виконує функцію мови 

міжнародного спілкування, тому в університетах Іспанії курс англійської 

мови наявний у списку вибіркових предметів, і багато студентів його 

обирають. Але є університети, у яких курс англійської обов’язковий. 

Наприклад, в університеті Pompeu Fabra (Барселона) студент повинен мати 

30 кредитів з англійської мови [747]. У будь-якому разі випускник, який 

володіє англійською, є більш конкурентоспроможним на ринку праці, і 
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студенти, які мають намір у майбутньому зробити успішну кар’єру, 

усвідомлюють цей факт і вивчають англійську мову. 

Студенти економічних спеціальностей вивчають як класичні 

економічні дисципліни, так і ті, що пов’язані з інформаційними 

технологіями. За сучасних умов студент, який має навички роботи з 

комп’ютером і компетентний у сфері інформаційних технологій (ІТ), є більш 

конкурентоспроможним і привабливим для працедавця. Важливими для 

працедавця є також особистісні якості майбутнього працівника, напевно, 

навіть більше, ніж його успішність у навчанні. 

Економічний фах в Іспанії можна здобути дистанційно в 

Національному університеті з дистанційного навчання (UNED – 

Universidad Nacional  de  Educacion  a  Distancia). Організація навчання за 

такою формою відбувається через виконання завдань дистанційно, очні 

консультації та складання іспитів студентами [817]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця економічної галузі в Іспанії сприяє висока якість вищої 

освіти, яку забезпечують державні університети, використання в освіті 

сучасних інформаційних технологій, наявність широких можливостей 

дистанційного навчання, забезпечення внутрішньої та міжнародної 

академічної мобільності й розвиток таких особистісних якостей фахівця, як 

здатність до ефективної професійної (і, зокрема, іноземною мовою) та 

міжкультурної комунікації, самостійність у плануванні навчання. 

Уважаємо за потрібне коротко схарактеризувати особливості 

організації підготовки фахівців ще в декількох європейських країнах. 

Цікавим для нашого дослідження видається приклад скандинавських країн, 

які розвивають систему прикладних ЗВО (зокрема для підготовки фахівців 

економічної галузі), діяльність яких спрямована на залучення студентів у 

справжню професійну діяльність. Університети прикладних наук щільно 

інтегровані у бізнес та виробництво. Практично кожен такий університет має 

свій технопарк, у якому працюють різні виробничо-комерційні підприємства, 
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де студенти можуть проходити практику та брати участь у проєктах [244, 

с. 26]. 

Наприклад, у Фінляндії, систему освіти якої визнано однією з 

найкращих у світі, окрім значного фінансування з держбюджету (як 

зазначено в монографії Г. Матукової, це 1 % валового національного 

продукту, тобто приблизно 1 млрд. євро на рік), особливостями вищої освіти 

фінського населення є також дотримання престижу інноваційної діяльності, 

престижу професійної освіти, а також готовності до постійного 

самовдосконалення [418, с. 114]. 

Особливістю французької вищої освіти є співпраця студентів із 

потенційними працедавцями: ,,В основу організації університетів тут 

покладено сукупність механізмів, які покликані забезпечити 

працевлаштування студентської молоді, причому не після закінчення, а 

безпосередньо в ході навчання” [418, с. 112]. Згідно з дослідженням 

Г. Матукової, французькі підприємства беруть безпосередню участь в 

освітньому процесі, спрямовуючи його, керуючи практичною роботою 

студента та його стажуванням, а також користуючись студентськими 

розробками проєктів тощо, якщо вони мають таку цінність [418, с. 112]. 

Уряд країни приділяє велику увагу також проблемі розвитку кар’єри 

фахівця після закінчення університету. У Франції існує порядок, за яким 

кожне підприємство з кількістю обійманих посад десять осіб зобов’язане 

відраховувати на цілі підготовки й підвищення кваліфікації працівників не 

менше ніж 1% від фонду заробітної плати [615]. 

Отже, загалом у європейській вищій професійній освіті помітне більше 

пристосування змісту, принципів, структури, методів професійної підготовки 

фахівців до вимог сучасного ринку праці. Спостерігаємо поширення 

міждисциплінарних курсів, що робить професійну освіту більш гнучкою, а 

також активне залучення майбутніх працедавців до процесу професійної 

підготовки майбутнього фахівця. Дослідниця Г. Матукова зазначає: ,,Сучасна 

європейська вища школа поступово переходить до такої освітньої моделі, за 
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якої всі відповідні завдання й навчальні компоненти інтегруються в 

трикутнику знань з елементами системи ,,освіта – дослідження – інновації” 

[418, с. 122]. При цьому майбутній фахівець має бути людиною 

гуманістичного типу, зі світоглядними орієнтирами, гнучким соціальним 

мисленням та інноваційним баченням сучасної наукової картини світу [418, 

с. 122].  

З метою порівняння систем вищої освіти європейських та азійських 

країн в аспекті формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

варто розглянути систему вищої (зокрема вищої економічної) освіти в Японії. 

Система вищої освіти в Японії є головним засобом передання традиційних 

японських цінностей і доброчесностей новим поколінням. У традиційній 

японській культурі педагог виконує безліч соціальних ролей та несе 

відповідальність і за навчання, і за дисципліну, і за проведення вільного часу 

тощо. Увагу приділяють не тільки переданню знань, умінь, навичок, а й 

формуванню характеру людини, закладенню в її серце, душу, розум, 

менталітет розуміння того, як слід ставитися до людей, суспільства, 

колективу, як приймати відповідні рішення в тих чи інших ситуаціях [143].  

Після проведення освітніх реформ в Японії метою освіти стає 

підготовка працівників, які б мали світогляд, достатній для оволодіння 

сучасною технікою, технологією, методами управління бізнесом. Великі 

підприємства країни виявилися зацікавленими в прийманні на роботу 

випускників престижних університетів, а університети, у свою чергу, 

підвищили вимоги до абітурієнтів [259, с. 4]. Реформи в галузі освіти 

зробили заклади вищої освіти доступними для здібних японців навіть з 

бідних верств населення, утворилася чітка ієрархія університетів, що 

підтримано політикою рекрутингових компаній [813, 172–173]. 

Найбільш престижними університетами на сучасному етапі визнано 

державні (імператорські) університети Токіо, Кіото, Тохоку, Осаки, Кюсю, 

Хоккайдо. Серед найбільш впливових приватних університетів варто назвати 

університети Ніхон, Васеда, Хоккайдо, Токай, випускники яких 
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працевлаштовуються незалежно від якості їхніх оцінок. Отже, рейтинг і 

престиж університету є ключовими чинниками для майбутнього 

працевлаштування випускника та його конкурентоспроможності. 

Випускники невеликих приватних університетів мають менше шансів 

отримати роботу, оскільки їхні дипломи цінуються на ринку праці значно 

менше [259]. 

Як медицина й спеціальності, пов’язані з технологіями та 

інформатикою, так і економічний фах у Японії належить до найбільш 

престижних. Економічну освіту студенти можуть дістати в одному з 

державних чи приватних університетів, яких загалом нараховується близько 

600. 

Як відомо, у Японії поширеною є система ,,пожиттєвого винаймання” 

[530]. Нагадаємо, що це означає, що людина працює на ту саму компанію чи 

корпорацію протягом усього її трудового життя, тобто приблизно 55 –

 60 років. Випускник університету продовжує своє професійне навчання в 

корпорації. Також слід зауважити, що, окрім системи ,,пожиттєвого 

винаймання”, у Японії функціонує система ротації кадрів. Працівник може 

обіймати одне робоче місце впродовж декількох років чи навіть місяців, а 

коли він набув усіх необхідних знань та навичок, його переводять на інше 

місце роботи. Така професійна мобільність відбувається декілька разів за 

кар’єру, і працівник у Японії стає фахівцем широкого профілю, що додає 

йому конкурентоспроможності [60]. 

Слід підкреслити також той факт, що в процесі реформування вищої 

освіти в Японії значну увагу приділяють соціально-культурній підготовці 

студента. Майбутній конкурентоспроможний фахівець має бути здатним 

пройти співбесіду й продемонструвати комунікабельність, гнучкість, 

відповідальність, чесність, лояльність і вміння працювати в колективі. 

Ще один факт, який, на нашу думку, характеризує процес, що впливає 

на конкурентоспроможність майбутнього фахівця в Японії, – це залучення до 

викладання іноземних педагогів, дослідників, інших фахівців. У такий спосіб 
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досягають інтернаціоналізації японської вищої освіти та 

конкурентоспроможності випускників японських університетів. 

Дослідники підкреслюють, що зараз у цій країні взято курс на 

інтелектуалізацію й раціоналізацію праці: ,,В останні роки все більше 

японських фірм звертають особливу увагу на здатність працівника 

стратегічно мислити й наявність у нього міжнародного бачення” [418, с. 127]. 

Сучасна Японія активно долучається до європейських освітніх тенденцій, 

зокрема впроваджує бізнес-освіту, програми МВА, за якими в усе більшій 

кількості університетів викладають дисципліни як японською, так й 

англійською мовами [418, с. 127]. За традиціями цієї східної країни між 

ефективним менеджером і відданим компанії працівником ставиться знак 

рівності [60]. 

Однак слід зауважити, що за останні декілька років ситуація з 

,,пожиттєвим винайманням” випускників японських університетів дещо 

змінилася. Для нашого дослідження важливо з’ясувати наслідки так званого 

,,японського синдрому” для розвитку вищої освіти й 

конкурентоспроможності фахівців. 

Японські науковці вказують на те, що до початку ХХI ст. випускники 

університетів після чотирьох, трьох, а іноді навіть двох років навчання 

продовжували свою професійну підготовку на підприємствах та в 

корпораціях (OJT-підготовка). Під час винаймання працівників роботодавці 

орієнтувалися на факт навчання кандидата в престижному університеті. 

Уважали. що той, хто вступив до такого університету, має необхідні якості 

(старанність, кмітливість, уміння швидко сприймати інформацію) і може 

бути швидко навчений на підприємстві. На цьому ґрунтувалася 

конкурентоспроможність випускників університетів [625]. 

Однак ця система не спрацьовує за сучасних умов глобалізації. 

Комерціалізація університетів і демографічні зміни в країні призвели до 

зниження рівня професійної підготовки майбутнього фахівця, неможливості 

більшості університетів брати участь у міжнародних рейтингах, а традиційна 
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система підготовки на підприємствах залишається актуальною тільки для 

осіб, що працюють у великих корпораціях, і не підходить для тих, хто не 

орієнтований на безперервну зайнятість на одному місці [625]. Тож слід 

визнати, що більшість випускників університетів (зокрема економістів) є 

орієнтованою на внутрішній ринок праці, хоча престижні університети 

приділяють увагу інтернаціоналізації освіти, розвитку навичок іншомовної 

комунікації, долучаються до європейських освітніх тенденцій і 

впроваджують бізнес-програми. 

Уважаємо за потрібне коротко схарактеризувати систему вищої 

(зокрема вищої економічної) освіти в Китаї, оскільки економіка Китаю є 

однією з найпотужніших у сучасному світі, цьому немало сприяли її фахівці. 

Економічна освіта в Китаї стала основою формування однієї з 

найпотужніших економічних систем світу. Зазначимо, що на сучасному етапі 

освіта в Китаї є одним із пріоритетних напрямів розвитку країни, а дипломи, 

здобуті випускниками китайських університетів, визнаються в багатьох 

країнах світу, зокрема й у країнах Європейського Союзу. Дослідники 

підрахували, що в Китаї близько 30 млн. студентів, які навчаються приблизно 

у 800 університетах і 1 600 професійних закладах вищої освіти, але ця 

система активно розширюється, і держава докладає значних зусиль щодо 

цього. Варто сказати, що ще в середині ХХ століття 80 % населення Китаю 

було неписьменним [418, с. 128]. Окрім державних і недержавних ЗВО, у 

Китаї діють програми  МВА у приблизно 100  закладах, де навчання 

відбувається за очною, вечірньою, заочною й дистанційною формами. 

Університети розташовані по всій країні, що дає змогу студентам 

різних провінцій навчатися на своїй території з урахуванням історико-

культурної різноманітності країни. Наразі все більше молодих людей 

прагнуть здобути вищу освіту, і кількість студентів зростає щороку. 

Студенти-економісти, окрім класичних дисциплін з економіки й фінансів, 

обов’язково вивчають також теорію марксизму й історію управління 
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стародавнього Китаю, що, звичайно, пояснюємо політичним устроєм 

Піднебесної та відповідною ідеологією. 

Особливістю вищої освіти в цій країні є активне залучення до 

академічного процесу іноземних фахівців, зокрема тих, хто має практичний 

досвід участі в різноманітних проєктах, програмах, грантах, а також 

визнаних та успішних бізнесменів для проведення лекцій, практичних занять, 

тьюторингу. 

Система сучасної китайської вищої освіти має академічні кваліфікації 

бакалавра, магістра, доктора філософії, тобто такі самі, які прийняті в 

сучасному світі. Це допомагає майбутнім фахівцям з Китаю бути 

інтегрованими в глобальний ринок праці, де свою конкурентоспроможність 

вони доводять не тільки сучасними знаннями й достатньою компетентністю, 

але й знанням особливостей китайської економіки та організації 

промисловості. 

У Китаї нараховують близько 2 400 закладів вищої освіти. Серед ЗВО, 

які готують економістів, варто виділити Університет міжнародного бізнесу та 

економіки (University  of  International  Business  and  Economics) і Південно-

західний університет Ченду (Southwestern University of Finance and 

Economics), випускники яких не тільки є конкурентоспроможними на 

внутрішньому ринку праці, а й працюють у таких міжнародних організаціях, 

як ООН, МВФ, Усесвітній банк тощо. Важливо відмітити, що в 

американському рейтингу кращих університетів світу (Best Global 

Universities) за 2018 рік репрезентовано 145 китайських університетів, серед 

яких університет Цинхуа (Пекін), Пекінський, Фунданський університети та 

ін. [726]. 

Короткий розгляд інформації щодо системи вищої економічної освіти в 

Китаї дає змогу відзначити такі характеристики, що сприяють 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців: забезпечення високої якості 

освіти за підтримання держави, розгалуженість і регіоналізація системи 
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вищої освіти (зокрема економічної), поширення бізнес-програм, 

інтернаціоналізація, інтеграція в глобальний ринок праці. 

Отже, проаналізувавши особливості професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця, яку здійснюють зарубіжні ЗВО, ми маємо 

відзначити, що професійну підготовку майбутніх економістів репрезентовано 

бізнес-школами або навчанням за бізнес-програмами. Важливо підкреслити, 

що якщо раніше працедавці не сприймали здобуту дистанційно економічну 

освіту, то протягом останніх років корпоративний сектор почав надавати 

перевагу працівникам із такими дипломами або (та) додатковими 

сертифікатами, оскільки дистанційне навчання має певні переваги, а саме: 

загальна доступність дистанційних курсів, відсутність необхідності 

відвідувати лекції та семінари, наявність демократичного зв’язку «викладач-

студент», використання комплексного програмного забезпечення й 

передових навчальних технологій, індивідуальний процес навчання, гнучкий 

графік консультування, можливість поєднувати навчання з професійною 

діяльністю тощо. 

Флагманами дистанційного навчання в економічній освіті можна 

вважати британські й американські освітні заклади, серед яких: Бізнес-школа 

університету Уорвік (3-є місце в рейтингу кращих дистанційних бізнес-шкіл), 

Коледж менеджменту в Хеплі (6-е місце), Манчестерська бізнес-школа (8-

е місце), Відкритий університет Великої Британії (9-е місце), Оксфордський 

університет та ін., Університет штату Флорида, Массачусетський і 

Гарвардський університети, які почали викладати безкоштовні версії своїх 

курсів (як експериментальний проєкт) для навчання студентів у всьому світі 

[811]. 

У США за програмами дистанційної освіти економістів сьогодні 

навчається понад мільйон студентів, які вивчають економіку через Систему 

публічного телемовлення, створену ще 1989 року. Така програма навчання 

пропонує курси з різних галузей знань, зокрема бізнесу, управління тощо, а 

для транслювання використовують чотири освітні, доступні в усій країні 
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канали супутникового телебачення [502]. В Іспанії активно функціонує 

Національний відкритий університет, що складається з майже шістдесяти 

центрів у країні та дев’яти – за кордоном. У Національному центрі 

дистанційної освіти Франції навчається близько 35 000 студентів зі 120 країн 

світу, а підтримують та організовують це навчання понад 5 000 викладачів. 

Балтійський університет у Швеції є консорціумом приблизно з 

50 університетів. Метою функціонування Відкритого університету 

Туреччини є надання освіти жителям віддалених районів країни. Японський 

,,Університет в ефірі” є державним і функціонує ще з 1980-х років [342]. 

Корисною для нашого дослідження вважаємо класифікацію 

національних особливостей вищої економічної освіти зарубіжних країн, 

наведену О. Булавенко. Узагальнюючи висновки науковців, дослідниця 

дійшла висновку, що провідними національними засадами, на яких 

ґрунтується система економічної освіти зарубіжних країн, визначають такі 

принципи: 

• у Німеччині – широкої варіативності, плюралізму, демократичності, 

уніфікованості, ідеологізації, самоврядування, координації та узгодженості 

необхідного для вивчення матеріалу, середньої доступності; 

• у США – відкритості, багатогалузевості, паралельності, масовості, 

доступності, співпраці (цільова підготовка), неперервності; 

• у Японії – державної моральності (ідеологізація, відданість), 

рівності, загальності, безкоштовності, світськості, конституційності, 

взаємопов’язаності, вузькості, доступності, стислості, іноді об’ємності; 

• у Китаї – прагматичності, егалітарності, демократичності, 

селективності, багатоступеневості та розгалуженості, тривалості до вивчення, 

імпортованості, важкодоступності, додатковості [84, с. 22]. 

Варто зазначити, що під час планування та реалізації професійної 

підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця необхідно брати до 

уваги світові тенденції розвитку вищої освіти, що формуються під впливом 
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процесів глобалізації та інтеграції світової економіки. До вказаних тенденцій, 

на наше переконання, належать такі:  

• фундаменталізація та інтернаціоналізація освіти, що має суттєво 

підвищити її якість; 

• випереджальний характер усієї системи освіти, її спрямованість на 

розв’язання проблем і завдань, які постануть перед економікою й 

суспільством у майбутньому, на розвиток адаптивності та творчих здібностей 

людини; 

• індивідуалізація навчальної діяльності, яка повинна здійснюватися з 

урахуванням мінливого характеру ринку праці, потреб, уподобань, 

особистісних якостей майбутнього фахівця.  

Ураховуючи досвід О. Романовського, можемо виокремити умови, що 

сприяють досягненню високої якості професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця в розвинених індустріальних країнах. 

Такими умовами є: 

а) соціальна модернізація й масова затребуваність названої підготовки; 

б) індивідуальна потреба (усвідомлене й панівне бажання); 

в) процес здійснення цієї потреби; 

г) існування критеріїв і показників якості професійної підготовки 

конкурентоспроможності фахівця [561].  

Учений стверджує, що ,,<…> індивідуальна потреба і усвідомлене 

домінуюче бажання людини стати конкурентоспроможним фахівцем – це 

перша підсистема в індивідуально-суспільній системі професійної підготовки 

його високої якості. Вона досить ефективно функціонує в постіндустріальних 

країнах, де за минулі століття приватна власність, ринкова економіка і 

конкурентні відносини увійшли в плоть і кров, у психологію і свідомість 

кожної людини. Тому в цих країнах конкурентоспроможність фахівця і стала 

масовим фактом” [561, с. 16]. 

В основу якості освіти за кордоном, на думку І. Зінов’єва та 

О. Трохимця, покладено належний рівень фінансування й оснащеності 
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освітніх закладів, прогресивні інноваційні освітні технології, а система 

зарубіжної вищої освіти, на відміну від вітчизняної, формує здебільшого 

завершеного фахівця, здатного ефективно реалізовувати себе на ринку праці 

[244, с. 20].  

За умови участі ЗВО в системі підготовки конкурентоспроможного 

фахівця, випускники університетів ,,<…> стають готовими до самостійного 

пошуку місця працевлаштування без допомоги спеціальних служб, а служби 

зайнятості за кордоном поступово втрачають свою актуальність, залишаючи 

простір для діяльності університетських центрів планування кар’єри. 

Зарубіжний досвід підготовки фахівців базується на переважній взаємодії 

ЗВО із роботодавцями. При цьому застосовується практика випереджальної 

освіти, враховуються прогнози розвитку того чи іншого регіону” [244, с. 29]. 

В Україні бізнес-освіта лише починає розвиватися, і її подальший 

розвиток убачаємо необхідним для формування конкурентоспроможного 

фахівця вже сьогодні. Тобто ми підтримуємо позицію Г. Матукової про те, 

що розвиток бізнес-освіти в Україні міг би відбуватися завдяки формуванню 

,,принципово нової системи безперервної освіти відповідно до динаміки 

потреб”, розвитку ,,індивідуальних траєкторій в освіті”, посиленню 

,,практично спрямованої освіти», компетентнісному підходу, формуванню 

міжнародних спільних освітніх програм і підвищенню ролі приватних витрат 

[418, с. 154]. 

Узагальнення результатів аналізу досвіду підготовки економістів у 

світі дало нам змогу визначити основні характеристики закордонних 

освітніх систем, що сприяють конкурентоспроможності їхніх випускників: 

1) практична спрямованість освіти, тісна співпраця з працедавцями, 

професійними асоціаціями та радами випускників у підготовці та акредитації 

навчальних програм, створення сумісних (дуальних) програм на замовлення 

компаній (можливе часткове фінансування навчання майбутніх фахівців за 

рахунок підприємств), організація практики на підприємствах й у фірмах-
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партнерах з подальшим працевлаштуванням; інтегрованість у глобальний 

ринок праці; 

2) інтернаціоналізація освіти, результатом якої є мобільність студентів 

та викладачів, що передбачає навчання й викладання в інших ЗВО країни та 

за кордоном, додаткову освіту й самоосвіту, участь у спільних освітніх 

програмах і проєктах; 

3) неперервність процесу навчання, що не закінчується в аудиторії чи 

на практичному занятті, а продовжується поза університетом через залучення 

студентів до участі в професійних, наукових і соціальних проєктах;  

4) індивідуалізація навчання, тобто самостійність студентів у пошуку 

форм і методів навчання за наявності широкого спектра навчальних програм 

за вибором. Будь-який студент, окрім загальноприйнятих дисциплін, обирає 

індивідуальну траєкторію навчання й притаманні лише йому методи, які 

найбільше відповідають його фізіологічним і ментальним характеристикам 

як особистості, сприяють плануванню майбутньої кар’єри; 

5) розвиток особистості майбутнього фахівця через формування 

професійно та соціально значущих якостей під час роботи в бізнес- і 

соціальних проєктах, розвиток ,,м’яких навичок” і саморефлексії; 

6) інноваційність засобів освіти, що дає змогу попрактикуватися в 

,,реальних” бізнес-умовах за допомогою симуляції, бізнес-ігор, онлайн-

обговорень, стажувань; оцінювання слухачів на основі презентацій, звітів і 

самостійних досліджень;  

7) репрезентованість ЗВО в національних і міжнародних рейтингах, 

що засвідчує можливості закладу освіти надати належну професійну 

підготовку майбутнім фахівцям; 

8) гнучкий графік занять, що сприяє частковому працевлаштуванню, 

проходженню стажування й тренінгів або самостійному здобуванню 

додаткової освіти, зокрема в дистанційній формі; 

9) активне сприяння зміцненню навичок працездатності за допомогою 

центрів кар’єри, консультантів, коучерів, які розробляють програми 
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допомоги щодо планування й побудови професійної кар’єри; організовують 

зустрічі із працедавцями, допомагають у складанні резюме та розміщенні 

його на спеціальних сайтах, знаходженні місць праці, проходженні інтерв’ю, 

участі в ярмарках вакансій, складанні плану персонального розвитку.  

Уважаємо, що досвід світових університетів у підготовці 

конкурентоспроможного фахівця, зокрема в економічній галузі, стане 

в нагоді під час визначення змісту науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

українських ЗВО. 

 

2.2 Професійна підготовка майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки у вітчизняних закладах вищої освіти 

 

2.2.1 Нормативно-законодавче підґрунтя професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

 

Виявлення особливостей професійної підготовки майбутнього фахівця 

муніципальної економіки, зокрема формування його 

конкурентоспроможності, вимагає аналізу нормативних документів і 

законодавчих актів, що відбивають основні загальні тенденції сучасної вищої 

освіти України та визначають особливості професійної поведінки й 

діяльності сучасного конкурентоспроможного фахівця. 

Слід зазначити, що поняття ,,конкурентоспроможність” 

використовують у законодавчих документах України. Так, у Законі «Про 

вищу освіту» [218] метою системи вищої освіти визначено підготовку 

конкурентоспроможного капіталу (виділено нами – О. Л. Ільєнко), що 

спричиняє потребу посилення співпраці державних органів і бізнесу із 

закладами вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом.  

На підставі аналізу основних термінів і визначень, використовуваних у 

новій редакції закону, ми дійшли висновку, що розвиток системи вищої 

освіти України віддзеркалює соціально-економічні та політичні зміни, 
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зокрема в нових термінах і дефініціях: ,,автономія закладу вищої освіти”, 

,,академічна мобільність”, ,,академічна свобода” [218]. Це пов’язано 

насамперед із переосмисленням прав учасників освітнього процесу, а також 

із переосмисленням прав і повноважень ЗВО, їх самостійності, незалежності 

й відповідальності в прийнятті рішень стосовно розвитку академічних 

свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень тощо.  

Серед понять, що стають уживаними на законодавчому рівні, для 

формування конкурентоспроможного фахівця набуває важливості поняття 

,,компетентність”. У законодавчому полі акценти зміщуються на важливість 

використання компетентнісного підходу в освіті, тому що саме він дає змогу 

подолати прірву між освітою та вимогами життя, підсилює власне практичну 

спрямованість освіти, її прагматичний, предметно-професійний аспект, у 

такий спосіб забезпечуючи задоволення потреб суспільства, ринку праці й 

держави у кваліфікованих фахівцях. Компетентності випускника згадано й 

серед вимог до освітньої програми у Стандартах вищої освіти [611, 612]. 

Зважаючи на вищезазначене, ми переконалися, що серед основних тенденцій 

вищої освіти України сьогодні стає пріоритетним курс на формування 

фахівця, затребуваного на ринку праці, тобто конкурентоспроможного, 

підготовка якого здійснюється на засадах компетентнісного підходу.  

Серед шляхів формування та реалізації державної політики у сфері 

вищої освіти новою має стати гармонійна взаємодія національних систем 

освіти, науки, бізнесу й держави з метою забезпечення стійкого соціально-

економічного розвитку держави, а також забезпечення розвитку наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і їх 

інтеграції з виробництвом. Серед завдань їхньої наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності перше місце в законі відведено одержанню 

конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів. Так, 

заклади вищої освіти можуть утворювати навчальні, навчально-наукові й 

навчальні науково-виробничі комплекси, формувати на своїй базі інноваційні 

структури різних типів (наукові й технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі 
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підприємства), увіходити до складу консорціуму [218]. Курс на такі новації, 

що давно стали нормою в західних країнах, свідчить про спрямованість 

держави на міжнародну інтеграцію.  

Серед нововведень, які, відповідно до закону, наявні в системі вищої 

освіти, слід виділити створення єдиної державної електронної бази з питань 

освіти, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, серед 

повноважень якого є формування критеріїв оцінювання якості освітньої 

діяльності (зокрема й наукових здобутків) закладів вищої освіти України, за 

якими можуть визначатися рейтинги ЗВО України. Саме визначення такого 

рейтингу є тенденцією, запозиченою із зарубіжної системи вищої освіти, про 

що йдеться у підрозділі 2.1. 

Аналіз нового Закону України ,,Про вищу освіту” дає підстави 

стверджувати, що шляхами реалізації державної політики у сфері вищої 

освіти, що характеризується спрямованістю на підготовку 

конкурентоспроможного людського капіталу, мають стати посилення 

співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на 

принципах автономії, поєднання освіти з наукою та виробництвом, 

міжнародна інтеграція та інтеграція системи вищої освіти України у 

Європейський простір вищої освіти.   

Курс держави на формування конкурентоспроможного фахівця 

відображено і в інших законодавчих документах. Так, у Національній 

доктрині розвитку освіти України йдеться про перехід до нового типу 

гуманістично-інноваційної освіти, що буде сприяти сутнісному збільшенню 

інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості 

суспільства: ,,Освіта, отримана в Україні, стане конкурентоздатною в 

європейському та світовому просторі, а людина – захищеною на ринку праці. 

Держава має забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до 

творчої праці, професійного розвитку, засвоєння та впровадження 

наукомістких та інформаційних технологій, конкурентоздатних на ринку 

праці” [454, розділ XVI п. 42]. 
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Метою Національної стратегії розвитку освіти є ,,підвищення 

доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян України 

відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки, 

кожного громадянина” [456]. У цьому документі зазначено, що система 

освіти має забезпечувати формування особистості, яка «підготовлена до 

життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі» 

[456]. Серед очікуваних результатів реалізації Національної стратегії 

розвитку освіти виокремлено ,,<…> підвищення конкурентоспроможності 

української освіти за рахунок забезпечення фундаментальності і практичної 

спрямованості навчальних програм” [456, с. 3]. Як засвідчує аналіз цього 

документа, політика держави в галузі освіти неодмінно актуалізує значення 

конкурентоздатності фахівця, який здобуває вищу освіту. Особливе місце в 

документі відведено проблемі міжнародної співпраці у сфері освіти, що 

також доводить обраний державою курс на інтеграцію національної системи 

освіти в міжнародний освітній простір. У цьому аспекті Національна 

стратегія розвитку освіти корелює із Законом про вищу освіту, зокрема в 

питаннях створення дослідницьких університетів, розширення автономії 

вищих навчальних закладів, розроблення стандартів, зорієнтованих на 

компетентнісний підхід в освіті, узгоджених з новою структурою освітньо-

кваліфікаційних (освітньо-наукових) рівнів вищої освіти та з Національною 

рамкою кваліфікацій [456, 218]. З метою забезпечення якості освіти 

наголошено на доцільності участі в міжнародних порівняльних дослідженнях 

якості освіти (TIMSS, PISA, PIRLS тощо). 

Важливим складником вищої професійної освіти є економічна освіта. 

Слід зауважити, що в Концепції розвитку економічної освіти в Україні [326] 

викладено нову стратегію розвитку економічної освіти, яка й визначає 

основні завдання та напрями трансформації всіх ланок системи економічної 

освіти для економічного зростання та докорінних соціальних зрушень у 

нашій державі в контексті глобалізацій цих процесів. Сучасна економічна 

освіта охоплює чотири блоки навчальних дисциплін:  
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а) загальноосвітній;  

б) фундаментальний;  

в) інноваційно-практичний;  

г) блок дисциплін спеціальної підготовки.  

Ці блоки формують сучасний світогляд фахівця й зумовлюють потребу 

в постійному оновленні соціально-економічних знань, умінь, навичок, 

забезпечують комплексне багатоаспектне вивчення закономірностей 

економічної сфери суспільства та потребують постійного оновлення, 

удосконалення навчальних програм [326]. Розвиток економічної освіти 

ґрунтується на таких принципах: 

• суспільна корисність економічних знань; 

• соціальна справедливість, толерантність, суспільна злагода й 

партнерство всіх учасників економічної діяльності; 

• гуманізм, демократичність, відкритість, доступність економічної 

освіти; 

• соціальна обґрунтованість економічного мислення в кожній сфері 

професійної діяльності; 

• поєднання фундаментальності та фаховості різноманітних освітніх 

програм, заснованих на індивідуалізації підготовки економічних кадрів 

відповідно до попиту на ринку праці; 

• безперервність економічної освіти, її системність і систематичність; 

• інноваційність змісту економічної освіти; 

• відповідність якості освітніх послуг потребам особи, соціальних і 

професійних груп країни та іноземних громадян; 

• адаптація світового досвіду та збереження кращих вітчизняних 

освітянських традицій, розширення міжнародної співпраці; 

• державне підтримання підготовки фахівців; 

• інтеграція економічної освіти й наукових досліджень [326]. 
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Уважаємо за потрібне підкреслити слушність зазначених принципів для 

формування конкурентоспроможного фахівця в галузі вищої економічної 

освіти.  

Отже, аналіз вищенаведених законодавчих документів засвідчив, що в 

Україні серед провідних тенденцій вищої освіти пріоритетною є тенденція 

формування конкурентоспроможного фахівця, а стратегією вищої освіти 

визначено повну інтеграцію Національних рамок кваліфікацій, нової 

структури вищої освіти відповідно до міжнародних норм, стандартів 

нового покоління тощо. 

Корисним для нашого дослідження є також вивчення нормативних 

документів, що визначають тенденції та особливості професійної підготовки 

майбутніх конкурентоспроможних фахівців муніципальної економіки. 

Із цією метою вважаємо за доцільне розглянути освітньо-професійну 

програму підготовки бакалавра за спеціальностями галузі знань 0305 – 

Економіка та підприємництво. Наголосимо, що ця програма є складником 

Державних стандартів освіти України. Метою галузевих стандартів вищої 

освіти є визначення державних вимог до підготовки кваліфікованих 

конкурентоспроможних фахівців, до підвищення й розвитку їхнього 

освітнього та професійного рівнів [484]. 

Заслуговує на увагу той факт, що, відповідно до сучасних освітніх 

стандартів, значно скорочено обсяг кредитів на гуманітарну, природничо-

наукову й загальноекономічну підготовку, тоді як майже вдвічі збільшено на 

професійну підготовку. Підтримуючи думку О. Набоки [447], зауважимо, що 

названі тенденції можуть бути загрозою в процесі підготовки фахівців, які 

мають гармонійно поєднувати глибоку професійну підготовку з 

гуманістичним способом мислення й відповідною поведінкою. 

У таблиці розподілу змісту освітньо-професійної програми за циклами 

дисциплін (гуманітарна й соціально-економічна підготовка, професійна 

підготовка, виробнича й переддипломна практика, написання магістерської 

дипломної роботи, державна атестація) саме на професійну підготовку 
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відведено більшість навчальних годин (1 368) і, відповідно, більшість 

кредитів (38) (що становить 42,2 % загального змісту освітньо-професійної 

програми). При цьому важливо зазначити, що вибірковим дисциплінам цього 

циклу відведено 57,9 % (792 години / 22 кредити) порівняно із 42,1 % 

(576 годин / 16 кредитів) для нормативних дисциплін [484]. Такий факт 

підтверджує спрямованість державної політики у сфері освіти на 

забезпечення автономії вищих навчальних закладів, про що детально вже 

йшлося вище. Варіативна частина програми призначена забезпечувати 

необхідною кількістю кредитів спеціалізації випускників залежно від 

галузевих особливостей, потреб регіонального ринку праці, вимог замовників 

та інтересів студентів. Це підтверджує те, що сьогодні в українському 

освітньому середовищі серед провідних наявна тенденція формування 

конкурентоспроможного фахівця.  

Порівняльний аналіз освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра за спеціальностями галузі знань 0305 – Економіка та 

підприємництво [484] та Стандарту вищої освіти для спеціальностей першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», який було затверджено 

МОН України в 2018 році [612], в аспекті формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця буде наведено в підрозділі 

2.4. 

Розробники дисциплін із підготовки фахівця муніципальної економіки 

повсякчас наголошують на важливості формування в тому чи іншому 

контексті навичок прийняття обґрунтованих управлінських рішень, 

упровадження ефективних рішень, часто вживаним стає термін «управління». 

Отже, підкреслюємо, що конкурентоспроможному фахівцеві повинні бути 

притаманні лідерські якості: уміння керувати, здатність самостійно й 

оперативно приймати ефективні рішення, передбачувати їх можливий 

результат, нести за них відповідальність. 
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Проте аналіз літератури, що ґрунтується на дослідженні практики 

втілення навчальних програм, виявив і загальні недоліки чинних стандартів: 

• недостатнє узгодження результатів навчання з практичною 

професійною діяльністю випускників;  

• непрозорість для студентів і викладачів структури та логіки 

навчального плану;  

• незрозумілість для студентів місця циклів дисциплін у формуванні 

професійних компетенцій випускників; 

• недостатня свобода вибору для студентів за відповідно великої 

свободи вибору для ЗВО; 

• перевантаженість студентів (особливо аудиторними заняттями за 

умови недостатньої методичної продуманості самостійної роботи); 

• невідповідність системи обліку працевитрат і змісту ОПП з 

європейськими освітніми моделями [451] 

Указані недоліки спричиняють обмежені можливості 

працевлаштування українських випускників за кордоном, роблять 

неможливою академічну мобільність не тільки студентів, але й аспірантів і 

викладачів. 

У дослідженні ми дійшли висновку, що всі наведені документи 

висувають перед університетською спільнотою нашої держави серйозні 

виклики. Сучасні українські реалії системи вищої освіти й системи 

професійної підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців, зокрема 

муніципальної економіки, відрізняються від ідеалів, про які йшлося вище. 

Учені звертають увагу суспільства та уряду на ці проблеми.  Так,  

І. Зінов’єв    і О. Трохимець, висвітлюючи питання формування 

конкурентоспроможних фахівців економічного профілю, говорять про 

втрачений технологічний складник у навчальних планах – суттєво обмежене 

практичне навчання студентів, що здійснюється викладачами, вихованими 

адміністративною системою й неспроможними адаптуватися до ринкових 
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умов [244]. Усе це, безумовно, робить  уразливою практичну підготовку 

майбутніх фахівців.  

Як стверджують дослідники, студенти виконують усе менше курсових 

проєктів, хоча саме вони формують і розвивають навички й уміння майбутніх 

фахівців [244]. Відсутній систематизувальний курс ,,Організація економічної 

роботи”, який надав би змогу сформувати в майбутніх фахівців 

концептуальне бачення змісту та критеріїв майбутньої професійної 

діяльності. 

Як правило, система освітнього процесу закладає основу для подальшої 

діяльності випускників ЗВО, однак її недоліки призводять до того, що 

майбутній фахівець не тільки не готовий до самостійної професійної 

діяльності, але й не здатний адаптуватися до реальних ринкових умов. 

Ситуація в Україні ускладнюється й тим, що майбутній заклад вищої 

освіти для навчання та спеціальність для абітурієнтів часто обирають їхні 

батьки. А такий вибір, як засвідчує досвід, спирається на три складники: 

платоспроможність родини, профіль і престиж майбутньої спеціальності, 

престиж ЗВО. Заклади вищої освіти повинні брати цей чинник до уваги. 

Науковець М. Левочко, досліджуючи теоретичні, методичні та організаційні 

аспекти проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців економічної 

галузі, визначає чинники, що негативно впливають на формування 

конкурентоспроможних фахівців (дестабілізують їх підготовку): 

а) соціальна та економічна нестабільність у суспільстві, а також 

гострий дефіцит фінансових засобів у зв’язку з перехідними процесами в 

економіці; 

б) низька престижність освіти в молоді в цілому й вищої освіти 

зокрема; 

в) зниження кількості випускників середніх шкіл, спроможних 

витримати незалежне тестування з отриманням сертифіката для вступу до 

ЗВО без додаткової підготовки, а також тих, які здатні наполегливо 

працювати, здобуваючи знання; 
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г) проблема кадрового забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств і виробництв [376]. 

У зв’язку із цим автор робить слушний висновок про необхідність 

нових форм координації та взаємодії освітніх закладів різних рівнів і 

підприємств, а також дослідних  та експериментальних баз, що сприятиме 

підвищенню якості професійної підготовки майбутніх фахівців [377]. 

Інші недоліки вітчизняної системи професійної освіти виділила 

О. Набока:  

1) консервативний, повільний характер реагування на вимоги 

сучасного ринку праці та потреби суспільства; 

2) авторитарні традиції, недостатньо демократичний характер, 

виражений в авторитарності викладання, жорсткій регламентації навчального 

процесу та контролі за діяльністю студента; 

3) слабка спрямованість на самоосвіту та саморозвиток студента; 

4) уніфікований характер, слабка диференціація та диверсифікація 

освіти, неможливість забезпечити різноманіття як у програмах підготовки 

спеціалістів, так і в номенклатурі спеціальностей і спеціалізацій; 

5) орієнтованість на пересічний образ студента; 

6) обмежені можливості в ресурсній економіці тощо [447].   

У цілому  можна зауважити, що як освітянська спільнота, так і вище 

керівництво української освіти  не досить чітко розуміли  причини 

виникнення, дух і сутність основних положень та інструментів Болонського 

процесу, унаслідок чого започатковані й проведені реформи не були 

системними; основні цілі реформування (окрім загальних фраз про 

інтеграцію в європейський освітянський простір) не було чітко 

сформульовано й покладено в основу конкретних дій; інструменти часто 

використовувалися неправильно, без глибокого розуміння їхньої сутності, що 

компенсувалося надмірною бюрократизацією й, природно, викликало стійкі 

несприйняття та опір у закладах вищої освіти. Отже, сучасний стан речей в 

українській вищій освіті є також віддзеркаленням: а) відсутності системності 
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в підходах до вибору шляхів і засобів вирішення найактуальніших проблем 

суспільного життя; б) непослідовності й хаотичності здійснюваних 

політичних та особливо соціально-економічних перетворень; в) дуже 

низького рівня добробуту широких верств населення, його бездуховності, 

соціальної апатії. До того ж країна має низький престиж у світі, низьку 

продуктивність праці й технологічне відставання від провідних країн.  

Уважаємо, що сучасний період розвитку вищої освіти в Україні 

доречно було б назвати перехідним. 

 

2.2.2 Характеристика професійної підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в класичних, 

економічних і технічних університетах України  

 

Критично проаналізувавши законодавчі акти, що відбивають загальні 

тенденції розвитку системи сучасної вищої освіти України й визначають 

основні особливості професійної поведінки й діяльності сучасного 

конкурентоспроможного фахівця, а також нормативні документи, що 

регулюють особливості професійної підготовки конкурентоспроможного 

фахівця – економіста саме муніципальної економіки, уважаємо за потрібне 

дослідити діяльність вітчизняних закладів вищої освіти, що готують 

майбутніх конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей.  

Оскільки нас цікавить загальний досвід підготовки економістів в 

українських закладах вищої освіти, серед університетів, які здійснюють 

підготовку студентів за названим фахом, ми обрали класичні, спеціалізовані 

економічні й технічні ЗВО. 

З метою виявлення закономірностей та особливостей підготовки 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки ми насамперед 

проаналізували досвід підготовки студентів економічного фаху в 

Харківському національному університеті міського господарства 

імені О. М. Бекетова, Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка, Національному технічному університеті України ,,Київський 
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політехнічний інститут імені І. Сікорського”, Сумському державному 

університеті, Національному університеті ,,Львівська політехніка, 

Тернопільському національному економічному університеті, Київському 

національному економічному університеті імені  Вадима Гетьмана,  

Харківському національному економічному університеті імені  Семена 

Кузнеця. 

Добираючи список закладів для дослідження, ми спиралися на той 

факт, що вищевказані університети зафіксовані в рейтингу ЗВО світу 

Webometrics  Ranking  of  World  Universities – одному з найбільш 

авторитетних рейтингів у міжнародному освітньому середовищі, а також 

посідають там найвищі місця серед українських ЗВО. Дослідження  

Webometrics  охоплюють 12 000 університетів з усього світу, а результати їх 

публікуються двічі на рік (у січні й липні). Рейтинг передбачає оцінювання 

наявності університету в Інтернеті, обсяг веб-вмісту (кількість сторінок і 

файлів), рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес 

(за кількістю зовнішніх цитат) тощо [821]. 

Під час аналізу діяльності зазначених університетів ми звернули увагу 

насамперед на те, яким чином організована діяльність ЗВО щодо формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців, зокрема економістів, а саме: 

забезпечення практико-орієнтованого навчання, здійснення зв’язку з 

працедавцями, можливості академічної та професійної мобільності для 

викладачів і студентів, допомога студентам у кар’єрній та професійній 

орієнтації (робота центрів кар’єри, допомога в працевлаштуванні тощо), 

організація й залучення студентів до конкурсних професійних заходів.  

Першим закладом вищої освіти, до аналізу діяльності якого вважаємо 

за потрібне звернутися, є Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова (далі – ХНУМГ ім. О. М. Бекетова). 

Позитивним для активного користувача, на нашу думку, можна визнати 

сайт університету www.kname.edu.ua, на якому, крім загальної інформації про 

структуру, режим діяльності університету, подано відомості про роботу 

http://www.kname.edu.ua/
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центрів і підрозділів, спрямованих, зокрема, на те, щоб сприяти формуванню 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців [669].  

Невід’ємним складником  діяльності ХНУМГ ім. О. М. Бекетова щодо 

формування сучасного, компетентного й конкурентоспроможного фахівця є 

міжнародна співпраця, для чого в університеті створено Центр міжнародної 

діяльності та освіти. Розуміючи роль міжнародної співпраці та важливість 

увіходження в загальноєвропейський і світовий простір вищої освіти, 

університет значну увагу приділяє розвитку міжнародних зв’язків.  Головною 

метою міжнародної діяльності цього ЗВО є формування стратегічних і 

тактичних рішень щодо підвищення  його міжнародного престижу на основі 

єдності освітньої, наукової та інвестиційної діяльності всіх підрозділів, 

утвердження авторитету університету на міжнародному ринку освітніх 

послуг, наукових досліджень і розробок.  

Міжнародну діяльність університету впродовж останніх років 

підпорядковано поставленій  меті: створенню трикутника знань ,,освіта – 

наука – інновації” шляхом конструювання нових і подальшого розвитку 

наявних контактів із закордонними партнерами, власних програм і структур 

міжнародної спрямованості. Для досягнення мети  працівники центру 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова проводять певні заходи, про які йдеться нижче. 

По-перше, в університеті діє програма мобільності Еразмус, у межах 

якої студенти можуть безкоштовно навчатися в обраних закладах вищої 

освіти Чехії, Португалії, Естонії та Словенії. Крім того, щороку студенти 

університету стають учасниками міжнародних програм та отримують гранти 

на стажування й навчання в Італії, Греції, Китаї, Німеччині, Франції тощо 

в межах власної навчальної програми. Інформація щодо чинних програм 

доступна на сайті університету та постійно оновлюється. Окрім того, з метою 

отримання інформації про актуальні програми та гранти щодо навчання за 

кордоном кожен студент може підписатися на розсилання Центру 

міжнародної діяльності та освіти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова [682].  



197 
 

 

По-друге, на сайті повідомляють про можливість удосконалення вмінь і 

навичок використання англійської мови: у межах Українсько-канадського 

культурно-освітнього центру, створеного на базі університету, діє програма 

SMART Канадського коледжу англійської мови. Слід зазначити, що мета  

діяльності центру – розвивати українсько-канадську співпрацю, створювати 

спільні програми для розвитку культурної та освітньої  комунікації  між  

українськими  та  канадськими  партнерами. Окрім мовної підготовки 

студентів і працівників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, а також зацікавлених 

представників академічних середовищ м. Харкова, серед основних завдань 

центру – розвивати плідні академічні зв’язки університету та інших ЗВО 

м. Харкова з науково-освітніми та культурними установами Канади; 

просувати українсько-канадські освітні програми; реалізувати двосторонні 

проєкти в галузі академічних обмінів, грантів і наукових досліджень; сприяти 

проведенню рекламно-інформаційних виставок освітніх послуг університету 

та ЗВО м. Харкова в Канаді й навпаки. 

По-третє, для охочих вивчити німецьку, французьку й польську мови 

працює Центр іноземних мов. Студентам пропонують навчання англійської, 

німецької та французької мов із загальної, ділової та академічної тематики, а 

також мови професійного спрямування. Центр також здійснює підготовку 

студентів до складання міжнародних екзаменів Кембриджського 

університету  FCE  та BEC Vantage [679]. У межах діяльності Українсько-

польського та Українсько-чеського культурно-освітніх центрів, створених 

у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2014 р. і 2018 р. відповідно, діє безкоштовний 

польський розмовний клуб і відбуваються безкоштовні заняття з чеської 

мови [90]. Діяльність центрів зосереджено на реалізації ще таких завдань:  

установлення  й розвиток зв’язків  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з науково-

освітніми та культурними установами Республіки Польща та Чеської 

Республіки; сприяння інтеграції ЗВО та наукових установ указаних країн у 

структури ЄПВО;  ініціювання та всебічне підтримання спільних проєктів  

у галузі розвитку освіти та академічних обмінів; сприяння взаємовигідному 
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просуванню проєктів у різних галузях науки для суспільно-економічного й 

культурного розвитку;  співпраця з громадськими й державними 

організаціями для популяризації історико-культурної спадщини та наукових 

досягнень Польщі та Чехії. 

Ми з’ясували, що країнами-партнерами університету щодо здійснення 

міжнародної співпраці є Німеччина, Латвія, Судан, Естонія, Білорусь, Чехія, 

США, Словаччина, Польща, Канада, Великобританія, Азербайджан, Франція, 

Болгарія, Сербія, Швеція, Туреччина та Китай. 

Отже, проведений аналіз міжнародної діяльності закладу дає змогу 

зробити висновок про активність і різноспрямованість міжнародної співпраці 

університету, що доводить прагнення закладу бути сучасним і готувати 

конкурентоспроможних фахівців, зокрема економістів галузі муніципальної 

економіки, не лише в національному, а й у міжнародному масштабі.  

Оскільки для конкурентоспроможного фахівця важливими є 

можливості самонавчання, уважаємо позитивним для розв’язання зазначеної 

проблеми організацію ресурсного забезпечення навчального процесу. У 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова вказану проблему розв’язують за допомогою 

Центру дистанційного навчання (ЦДН), цифрового репозиторію наукової 

бібліотеки, електронної оперативної комунікації зі студентами. Наприклад, 

на порталі ЦДН для зареєстрованих користувачів доступне інформаційно-

методичне забезпечення навчальних дисциплін (конспекти лекцій, методичні 

вказівки до лабораторних, практичних занять і самостійної роботи, 

контрольні завдання, тести тощо) [677]. 

Варто відзначити й роботу бібліотеки вказаного закладу. Так, 

електронний каталог бібліотеки забезпечує можливість самостійного пошуку 

бібліографічних матеріалів за реквізитами  [193], а цифровий репозиторій 

містить понад 20 тисяч об’єктів. У такому репозиторії у вільному доступі 

наявні інформаційні цифрові ресурси, створені викладачами університету й 

доступні користувачам: підручники, посібники, конспекти лекцій, довідники; 

навчальні програми, методичні вказівки та інші навчальні матеріали; наукові 
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видання (монографії, автореферати дисертацій, статті, матеріали наукових 

конференцій) [689]. Як бачимо, упровадження новітніх комп’ютерних 

технологій у роботу ЦДН, бібліотек, бібліотечних каталогів не тільки формує 

новий імідж наших книгозбірень і полегшує роботу її працівників, але й 

зменшує витрати часу здобувачів освіти на пошук потрібної науково-

навчальної літератури, забезпечує можливість багаторазового переглядання 

цих джерел (незалежно від часу та місця звернення до неї), а також підвищує 

рівень комп’ютерної грамотності та інформаційної культури студентів, що у 

свою чергу впливає на підвищення рівня конкурентоспроможності 

здобувачів освіти, зокрема фахівців муніципальної економіки. 

Зростанню комп’ютерної грамотності сприяє й упровадження поштової 

програми  Office 365, яка забезпечує студентів корпоративною електронною 

поштою з набором Web-сервісів для надання можливостей оперативної 

взаємодії між студентами, викладачами та адміністрацією. До особистої 

електронної поштової скриньки студента можуть надходити новини 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, зміни в розкладі занять, інша важлива 

інформація. Поштова скринька також є «пропуском» у світ програм 

Microsoft, оскільки з її допомогою студенти можуть  брати участь у 

спеціальних програмах пільгового програмного забезпечення для студентів: 

Dreamspark, Student Select, MSDN AA та ін. [669]. На нашу думку, 

запровадження університетом таких програм – сучасний засіб управління 

роботою ЗВО, що дає можливість: об’єднати усіх студентів і працівників 

закладу в університетську спільноту для спрощення й поліпшення 

комунікації між ними; забезпечує доступ до всіх документів, потрібних у 

навчальному процесі (планів, програм, електронних журналів навчальних 

занять та ін.); полегшує процес оформлення документів і вдосконалює 

процеси документообігу; надає змогу здобувати або переглядати потрібну 

інформацію не лише з комп’ютера, але й зі смартфонів тощо. Використання 

новітніх інформаційних програм – це позитивний знак для абітурієнтів, 

партнерів, керівництва обласного й міського управління освіти м. Харкова 
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про модернізацію навчального процесу в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, але 

найголовніше – про розвиток інформаційної, ділової, корпоративної культури 

в студентів, зокрема майбутніх працівників муніципальної економіки.  

У контексті вивчення проблеми формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки вважаємо за 

потрібне детально проаналізувати діяльність Центру доуніверситетської 

освіти та кар’єри (далі – ЦДОК), репрезентовану в традиційній системі та 

процедурі працевлаштування випускників, а також в інноваційній системі 

сприяння працевлаштуванню та адаптації випускників до умов сучасного 

ринку праці, що має здійснюватися шляхом проведення заходів і надання 

консультаційних послуг (індивідуально чи в групах) студентам і 

випускникам університету щодо працевлаштування, особистісного та 

професійного зростання,  а також формування й підтримання іміджу 

університету [678]. Серед основних завдань  ЦДОК ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова щодо працевлаштування випускників визначено такі: сприяти 

працевлаштуванню та кар’єрному шляху студентів і випускників, 

забезпечивши публічність інформації щодо можливостей працевлаштування 

та стажування студентів; аналізувати стан сучасного ринку праці (для цього в 

Центрі створено інформаційний банк вакансій постійної або тимчасової 

зайнятості населення (відомості Харківського обласного центру зайнятості 

населення, потенційних працедавців), а також банк даних потенційних 

працедавців за профілями підготовки); проведення ,,Днів кар’єри”, ,,Ярмарку 

вакансій” – зустрічей працедавців зі студентами, випускниками, 

керівництвом закладу для презентації діяльності та наявних вакансій на 

підприємствах, домовленостей про співбесіду, стажування, проходження 

виробничої або переддипломної практики тощо; формування й розміщення 

баз резюме на сайті та дошках оголошень в Університеті, ЦДОК (працівники 

Центру надають допомогу в написанні резюме та листів до потенційних 

працедавців, ознайомлюють з вимогами  до молодих фахівців) [678]. 
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Важливо підкреслити, що кожний працедавець має можливість 

безкоштовно розмістити на сайті університету інформацію про наявні 

вакансії на своєму підприємстві й надати інформацію про стажування або 

проходження виробничої чи переддипломної практики з подальшим 

працевлаштуванням. Із базою ,,Потенційні роботодавці”, розміщеною на 

сайті університету, консультанти ЦДОК ознайомлюють усіх студентів 

упродовж першого року навчання.  Така можливість не тільки є корисною 

для студентів і працедавців, але й дійсно демонструє прагнення університету 

до тісної співпраці науки та бізнесу, що є важливим складником у системі 

підготовки конкурентоспроможних фахівців. Позитивним у роботі ЦДОК є й 

те, що його працівники систематично проводять роботу щодо встановлення 

зворотних зв’язків як із випускниками ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, так і з 

працедавцями з метою формування відносин з підприємствами й 

організаціями, для яких університет готує фахівців, а також надання 

допомоги студентам щодо  вивчення ринку праці та освітянських послуг.  

В університеті працює Асоціація випускників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

робота якої, зокрема, теж спрямована на допомогу випускникам щодо 

працевлаштування.  

Проте варто зазначити, що діяльність центру не обмежується лише 

профорієнтаційною роботою. Так, у виконанні завдань, пов’язаних із 

психологічним супроводом учасників навчально-виховного процесу, зі 

сприянням особистісному зростанню й  професійному становленню 

студентів і працівників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, бере участь психологічна 

служба. Наприклад, кожен студент чи випускник може безкоштовно 

отримати індивідуальні та групові психологічні консультації щодо  

особистісного розвитку й вибору професії; узяти участь у тренінгах, 

семінарах, майстер-класах професійного та особистісного розвитку, пройти 

психологічну діагностику.  Результатом діяльності психологічної служби 

стали тренінги ,,Особистісний і професійний розвиток”, ,,Ефективна 

співбесіда з  працедавцем”; співпраця з представниками кадрових відділів 
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провідних компаній для відпрацювання навичок самопрезентації (створення 

ділового іміджу) і ділової комунікації майбутніх фахівців [669]. 

Корисними, на нашу думку, є й сучасні тренінги, які постійно 

організовує Центр, з метою допомогти студентам у працевлаштуванні, 

зокрема 2017 року проведено такі: ,,Ефективне працевлаштування”, 

,,Відкриття та ведення свого бізнесу”, ,,Складання відеорезюме”, презентація 

інтегрованої платформи ,,SmartJob”, ,,Ділове інтерв’ю. На особливу увагу 

заслуговує діяльність Центру щодо працевлаштування студентів пільгового 

контингенту (випускників-сиріт, інвалідів, осіб, постраждалих від 

Чорнобильської АЕС). Наприклад, зустріч за круглим столом за участю 

деканів і представників із Харківського обласного центру зайнятості дала 

змогу з’ясувати проблеми працевлаштування вказаної групи молодих 

фахівців, тому було організовано консультації практичного психолога та 

забезпечено взаємодію з підприємствами, що мало позитивний результат під 

час вибору місця роботи [669].  

З метою надання бізнес-освіти, розвитку підприємницького потенціалу 

студентів і підтримання їхніх стартапів в університеті створено Центр 

трансферу технологій ,,Мегаполіс”, свідченням впливу діяльності якого на 

конкурентоспроможність майбутніх фахівців є залучення студентів до 

проєктування міської велоінфраструктури в межах співпраці з Харківською 

міською радою, а також участь у конкурсній програмі ,,Підприємницький 

кластер”, яку проводить міський Центр ,,Розвиток корпоративної соціальної 

відповідальності” за ініціативою компанії BEC Vantage та підтримки 

компанії VISA. Програма покликана надавати інформаційну та професійну 

підтримку студентам із питань здобуття професійних і підприємницьких 

знань та компетентностей. За  сприяння центру ,.Мегаполіс” студенти 

закладу брали участь у конкурсі бізнес-ідей і проєктів ,,Startup-проєкт”, який 

проводили на базі Вірменського державного економічного університету. 

Центр інформує студентів про конкурси стартап-проєктів на своїй сторінці у 

Facebook  і надає консультації щодо підготовки бізнес-планів студентських 
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стартапів [669]. Наведені факти свідчать про зацікавленість університету в 

розвитку інноваційної діяльності майбутніх випускників.   

Варто звернути увагу й на діяльність Центру підвищення кваліфікації 

(далі – ЦПК) університету, який дає змогу професійно зростати працівникам 

економічної галузі, зокрема муніципальної економіки, активно співпрацює з 

фахівцями із сусідніх країн (Молдови, Киргизії, Узбекистану, Грузії, 

Азербайджану, Вірменії та ін.). Участь у міжнародних і регіональних 

науково-практичних конференціях, які організовує та проводить ЦПК, також 

сприяє розвитку конкурентоспроможності фахівців муніципальної економіки 

[683]. 

У контексті дослідження проблеми професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

слід проаналізувати проєкт ,,Бізнес-інкубатор для студентів, викладачів і 

бізнесу, метою роботи якого було надання допомоги в організації власного 

бізнесу: від ідеї до отримання прибутку й розвитку компанії  [669]. 

Уважаємо, що, крім очевидних здобутків університету у працевлаштуванні  

випускників, варто назвати певні проблеми, які потребують поступового 

розв’язання. Так, вакантні посади на підприємствах охоплюють не всі 

спеціальності, за якими випускники здобували фах; проблемою залишається 

можливість працевлаштування випускників за місцем їхнього проживання, 

до того ж ця проблема поглиблюється через низьку спроможність 

працедавців забезпечувати житлом молодих фахівців. 

Потрібно звернути увагу й на те, що в практиці діяльності 

університетів України недостатньо розвинуті незалежні форми й механізми 

участі працедавців у питаннях освітянської політики, зокрема в процесах 

незалежної експертизи якості освіти. Ринок праці висуває вимоги не тільки 

до рівня сформованості професійних компетентностей потенційного 

працівника, але й до відповідальності  та комунікабельності, які він може 

продемонструвати. Важливого значення набуває також вибір університетами 

довгострокової стратегії підготовки фахівців, що має здійснюватися 
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з урахуванням змін на ринку праці та освітянських послуг. На наше 

переконання, обґрунтована реалізація такої стратегії дасть змогу ЗВО 

своєчасно коригувати стратегію  підготовки випускників-фахівців  із різних 

спеціальностей, уводити до програм підготовки нові дисципліни й технології 

навчання. Корисними вважаємо й довгострокові партнерські взаємини з 

підприємствами та організаціями, розширення програм цільової підготовки 

фахівців, а також діяльність із  просування своїх випускників на ринку праці 

відповідно до здобутої спеціальності за індивідуальними запитами, 

створення для них різних можливостей, які полегшують пошук роботи, тобто 

комплексно сприяють формуванню конкурентоспроможного фахівця, 

затребуваного на ринку праці.  

Отже, можемо оцінити діяльність ХНУМГ ім. О. М. Бекетова як 

усебічну, з орієнтацією на зв'язок з потенційними працедавцями та 

міжнародну співпрацю, що, зрозуміло, позитивно впливає на підвищення 

адаптованості майбутніх випускників сфери муніципальної економіки на 

ринку праці та сприяє нарощенню їхніх конкурентних переваг.  

У діяльності  Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (далі  – КНУ імені Тараса Шевченка) щодо формування 

конкурентоспроможного фахівця слід виокремити орієнтацію на 

працевлаштування студентів, забезпечення їхньої академічної мобільності, 

створення нових програм підготовки фахівців [118]. Про це свідчить звіт 

ректора КНУ імені Тараса Шевченка за 2017 рік, у якому  йдеться про те, що 

,,одним із завдань Університету є сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників, надання консультацій з питань працевлаштування, проведення 

семінарів щодо формування у студентів практичних навичок 

працевлаштування, складання резюме, допомога у формуванні психологічної 

готовності до активного самостійного пошуку роботи”  [232]. 

Схвально оцінюємо й реалізацію практики впровадження спецкурсів і 

навчальних дисциплін, які викладаються іноземними мовами в межах 

україномовних програм, а також сприяння створенню освітніх програм 
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іноземними мовами для підвищення якості освіти та 

конкурентоспроможності випускників на ринку освітніх послуг. 

Так само підтвердженням здобутків КНУ імені Тараса Шевченка з 

підготовки конкурентоспроможних кадрів є, на нашу думку, щорічне 

поліпшення показників закладу в міжнародних і національних рейтингах 

(наведено показники за 2017 – 2018 рр.), серед яких: 

• QS World  University  Rankings – від 411-го до 420-го (університет 

покращив свої показники на 20 позицій порівняно з 2016 роком);  

• регіональний рейтинг QS University  Rankings: EECA (Східна 

Європа й Центральна Азія) – 34-а позиція (лідер серед українських ЗВО; 

• Webometrics  Ranking  of  World  Universities – 1 192-е місце; серед 

ЗВО України за версією Webometrics – 1-е місце;  

• ,,Кращі класичні університети України” – 1-е місце;  

• ,,Кращі вищі навчальні заклади столиці України” – 1-е місце; 

• Рейтинг ЗВО «Топ-200 Україна» – 3-є  місце [232]. Позитивним є 

прагнення КНУ імені Тараса Шевченка сприяти формуванню 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців шляхом розвитку так званих 

,,м’яких” навичок (soft skills) у студентів усіх курсів і спеціальностей,  що 

певною мірою відбито в нових планах підготовки. Для цього сектор 

працевлаштування університету спільно з академією DTEK, GPI, Human  

capital  of  Ukraine та іншими партнерами 2017 р.  організував відкриті лекції 

із ,,Soft Skills” з основними темами про формування власного іміджу, 

успішний профіль кандидата, корпоративну культуру, написання 

мотиваційних листів, резюме й відеорезюме тощо [303]. 

Слід відзначити, що в закладі створено умови для професійної 

орієнтації студентів, зокрема завдяки діяльності Центру кар’єрного розвитку 

«Студ‐поінт», який, наприклад, проводить ,,Ярмарки вакансій”, «Дні 

кар’єри».  Так, зокрема, для студентів економічного профілю  проведено 

День кар’єри ,,Економікс” (2017 р.), що об’єднав понад 500 учасників, 
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близько 20 компаній, основну увагу звернуто на лекторій за участю 

випускників КНУ ім. Тараса  Шевченка, які не лише ділилися власним 

професійним досвідом, але й мотивували студентів до навчання та 

працевлаштування за фахом [303].  

Сектор працевлаштування студентів та аспірантів КНУ імені Тараса  

Шевченка підтримує ініціативи, спрямовані на сприяння саморозвитку й 

підвищенню інтелектуального потенціалу студентства. Із цією метою 

проводять презентації освітніх програм UGЕN, СТУДЛЕНД тощо, спільно з 

Fozzy Group організовують безкоштовні факультативні заняття з 

програмування й основ логістики.  На нашу думку, результативність таких 

заходів є доволі  високою, оскільки, наприклад,  із 36 учасників курсів – 

студентів факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем – 

компанія працевлаштувала 18 осіб [576]. Важливою є й робота, яку з метою 

популяризації освітніх і кар’єрних траєкторій зазначений сектор постійно 

проводить у соціальних мережах, активно розвиваючи сторінки у  Facebook  і 

Тelegram, модернізуючи власний сайт, активно співпрацюючи з найбільшими 

ресурсами з пошуку роботи в Україні – hh.ua  та  rabota.ua  [303]. 

Ми виявили, що в КНУ  ім.  Т. Шевченка велику увагу приділяють 

міжнародній співпраці, реалізації академічної мобільності учасників 

навчального процесу, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності 

студентів. Так, за результатами 2017–2018 навчального  року університет  

має  315 партнерських  угод із  289 провідними  освітніми закладами та 26 –

 із міжнародними організаціями, фундаціями й посольствами в 64 країнах 

світу.  Протягом 2017 року за кордон (до 54 країн світу) відряджено 

365 викладачів, працівників, докторантів, аспірантів і студентів закладу, із 

них: 285 – на міжнародні конференції, симпозіуми, семінари тощо; 18 – для 

обговорення питань про співпрацю, для вивчення досвіду іноземних ЗВО і 

підписання угод;  на координаційних зустрічах і нарадах побувало троє 

науковців,  а на міжнародних олімпіадах, змаганнях, конкурсах – 43 студенти 

[303]. 
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Слід зазначити, що в університеті функціонує 34 центри, які створені, 

спільно фінансуються іноземними установами або мають спільні проєкти з 

ними. Наприклад, на економічному факультеті функціонує один такий центр, 

який сприяє налагодженню міжнародної співпраці, ознайомленню з новою 

науковою і навчально-методичною  літературою, організації мовних курсів, 

співпраці у видавничій справі, проведенню зустрічей студентів і працівників  

ЗВО з видатними діячами культури й науки [303].  

Вагомим показником інтернаціоналізації університету й підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності його випускників є приймання 

зарубіжних викладачів, науковців і студентів. Так, 2017 року 237 зарубіжних 

гостей із 26 країн  світу  відвідали  КНУ ім. Т. Шевченка. Для проведення 

наукової роботи, участі в конференціях, короткотермінового читання лекцій 

до університету  завітали 95 зарубіжних учених і викладачів із 22 країн світу 

(Австралія, Австрія, Болгарія, Білорусь, Велика Британія, Голландія, Естонія, 

Іспанія, КНР, Кувейт, Люксембург, Німеччина, Пакистан, Польща, Румунія, 

США, Туреччина, Хорватія, Фінляндія, Франція, Чехія, Японія). 

Довгостроково в університеті працювало 24 іноземні викладачі із 14 країн 

світу: Австрії, Білорусі, Болгарії, КНР, Молдови, Німеччини, Республіки 

Корея, Сербії, Словенії, Туреччини, Хорватії, Японії. У межах двосторонніх 

партнерських угод із зарубіжними закладами вищої освіти та науковими 

установами, міжурядових угод України з урядами зарубіжних країн 

університет прийняв на навчання за програмами академічної мобільності та 

для участі в конференціях і літніх школах – 142 іноземні студенти з 19 країн 

світу. Із них 96 – на період до трьох місяців з метою участі в конференціях і 

літніх школах (Болгарія, Німеччина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія), 

46 – на період від трьох місяців до одного року (Індія, Іспанія, Італія, КНР, 

Кенія, Колумбія, Німеччина, Республіка Корея, Туркменістан, Туреччина, 

Угорщина, Хорватія, Чехія, Японія). У 2017 році відвідали університет і 

провели лекції відомі особи: Гарольд цур  Хаузен, лауреат Нобелівської 

премії, професор; Артурас  Зуокас, литовський політик, мер Вільнюса (2000–
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2007 рр.; 2011–2015 рр.); Міхаель  Мозер, професор Інституту славістики 

Віденського університету; Шань  Цзісян, директор імператорського палацу 

,,Гугун”  (,,Заборонене місто”, КНР); Ерік  Мартін, Президент Трансперенсі  

Інтернешнл (Швейцарія) та ін. [232].  

Позитивним є, на нашу думку, те, що в межах Програми ,,Еразмус+: 

кредитна мобільність”  реалізується супровід програм академічної 

мобільності.  На сайті університету зазначено, що  працівники відділу 

академічної мобільності систематично інформують підрозділи закладу про 

нові можливості для співпраці у сфері вищої освіти та науки, сприяють 

поданню заявок для участі в конкурсах на отримання грантів програм ЄС, 

супроводжують подальшу реалізацію міжнародних проєктів у межах ЗВО  

[303]. У КНУ імені Т. Шевченка систематично проводять лекції зарубіжні 

професори університетів‐партнерів й учасники програми Еразмус+ з питань 

міжнародної політики, інтернаціоналізації освіти, академічних обмінів, 

міждисциплінарних досліджень. Для реалізації стратегії інтернаціоналізації 

університету розроблено й  репрезентовано каталог навчальних дисциплін 

іноземними мовами з їх повним описом на офіційному сайті відділу 

академічної мобільності, що дає змогу іноземним студентам легко 

зорієнтуватися у виборі дисциплін і реалізувати мобільність за програмами 

Еразмус+, білатеральними договорами та як фрімуверам. На англомовній 

сторінці розміщено також інформацію про заклад, нормативно-правову базу, 

програми подвійного й спільного дипломування тощо [303].  

Покращенню освітнього рівня випускників сприяє, на наше 

переконання, і проведення курсів підвищення рівня мовної та мовленнєвої 

компетенцій з англійської мови для викладачів, працівників і студентів усіх 

факультетів (на базі Центру іноземних мов Інституту філології описуваного 

ЗВО): заклад є активним учасником проєкту Британської Ради в Україні 

,,Англійська для університетів”, який має на меті підвищити рівень 

викладання англійської мови, зокрема за професійним спрямуванням, а також 

освітні стандарти університетів та рівень ЗВО України на міжнародній арені. 
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Регулярними є презентації щодо можливостей академічних обмінів для 

студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників та адміністративного 

персоналу всіх структурних підрозділів закладу з додатковим роз’ясненням 

нормативно-правового врегулювання питань академічної мобільності й 

правил визнання результатів навчання чи стажування; розроблено 

рекомендації щодо отримання стипендій на навчання, стажування чи 

проведення наукових досліджень для студентів, аспірантів і викладачів 

(доступні на офіційному сайті університету); репрезентовано деякі ресурси 

для пошуку грантових програм, матеріалів, презентацій, відеозаписів, які 

допомагають підготувати аплікаційні документи й успішно пройти 

співбесіди; щомісяця виходить ,,Дайджест можливостей академічних 

обмінів” [303].  

Станом на 2017 рік у КНУ імені Тараса Шевченка відкрито 37 програм 

подвійного дипломування: ОКР ,,Бакалавр” – 2 програми, ОКР ,,Магістр” – 

29 програм, ОНП підготовки доктора філософії – 6 програм. Щодо 

підготовки економістів зазначені програми реалізовуються, зокрема, у межах 

співпраці з університетом Масарика (м. Брно, Чехія, ОП ,,Фінансові ринки та 

ризик‐менеджмент”); Норд університетом (Норвегія, ОП ,,Фінанси 

публічного сектору”); Університетом м. Мачерата (Італія, 

ОП ,,Бізнес‐адміністрування”) [303], що, безумовно, фінансово вигідно 

студентам, суттєво заощаджує час на навчання за фахом, дає змогу здобути 

якісну фахову освіту з одержанням документа, що визнається за кордоном й 

уможливлює працевлаштування без підтвердження диплома. 

Вагоме значення має й участь закладу в програмі Міністерства освіти 

Турецької Республіки ,,MEVLANA” – програмі обмінів студентами й 

викладачами різних спеціальностей, які володіють турецькою та англійською 

мовами. У межах цієї програми обміну 2018 року  підписано угоди про 

співпрацю із сімома університетами Туреччини, зокрема Університетом 

Анкари; Ізмірським університетом імені Катіпа  Челебі та ін. 
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Важливо зазначити, що КНУ імені Т. Шевченка належить перший в 

Україні досвід зі створення внутрішньої системи забезпечення якості вищої 

освіти. В останнє десятиріччя заклад послідовно й наполегливо нарощує 

зусилля для підтримання власної конкурентоспроможності не тільки 

всередині країни, але й у Європейському просторі вищої освіти. Так, 

2011 року розроблено ,,Програму заходів із забезпечення якості освіти в  

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” [303], 

в основу якої – ,,Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти” (2006), процедурні вимоги та оцінні 

критерії Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, 

Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації закладів вищої  

освіти, індикатори загальновизнаних рейтингів, досвід деяких європейських 

університетів тощо [303]. Ключовими питаннями стандартів із забезпечення 

якості є такі, як політика університету щодо формування контингенту 

студентів; заходи, спрямовані на вдосконалення навчальних програм; заходи, 

спрямовані на підвищення кваліфікації НПП і забезпечення їхньої  

вмотивованості щодо розвитку якості викладання, на вдосконалення методів 

викладання та підвищення рівня об’єктивності оцінювання; самооцінення 

ефективності діяльності із забезпечення якості; заходи, спрямовані на 

розширення залучення університету до національних і міжнародних програм 

підготовки фахівців з вищою освітою тощо.  

Вищенаведені факти засвідчують, що керівництво аналізованого 

закладу докладає максимум зусиль для підготовки студентів до здійснення 

професійної діяльності на рівні світових стандартів, а також для забезпечення 

інтеграції з міжнародною університетською спільнотою. Така діяльність є 

корисною ще й тому, що університет здобуває додаткові можливості щодо 

прискореного розвитку в межах Болонського процесу та Європейського 

простору вищої освіти. 

Як і в інших ЗВО, у КНУ ім. Т. Шевченка організовують Дні кар’єри, у 

межах яких проводять семінари, презентації, тренінги із залученням 
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компаній-працедавців, студентів, випускників та аспірантів. Усі вакансії, 

програми стажувань, анонси подій із працевлаштування від працедавців 

публікують на офіційних сторінках закладу, у провідних соціальних мережах 

(Facebook  та  Instagram), а також у мережі ділових контактів LinkedIn, що 

поєднує майже 30 тисяч випускників університету  [303]. 

Результатом роботи з формування майбутніх конкурентоспроможних 

фахівців у цьому ЗВО є як поліпшення показників закладу в міжнародних та 

національних рейтингах, так і підвищення успішності студентів.  

Проте, як засвідчив аналіз діяльності КНУ ім. Т. Шевченка, 

залишаються й значні недоліки в професійній підготовці майбутніх 

конкурентоспроможних фахівців. Так, потребує уваги планування приймання 

та оцінення кафедрами привабливості й перспективності програм, оскільки 

пропозиції освітніх програм університету недостатньо відповідають запитам 

абітурієнтів і потребам ринку праці, а кафедри  закладу не вміють належним 

чином описати чи прорекламувати свої програми  [232].  

Отже, є всі підстави зробити такий висновок: нині  діяльність 

КНУ імені Тараса Шевченка можна вважати досить продуктивною щодо 

формування конкурентоспроможного фахівця, зокрема в галузі економічних 

наук, як у мережі української професійної спільноти, так і в міжнародному 

економічному просторі. 

Аналіз формування конкурентоспроможного фахівця в  Київському 

політехнічному університеті України імені  Ігоря Сікорського  (далі – 

НТУУ ,,КПІ” ім. І. Сікорського )  уважаємо необхідним, оскільки зазначений 

ЗВО  належить до 4 % кращих університетів світу за версією міжнародних 

рейтингів QS  і Webometrics  [231]. Щорічно університет посідає найвищі 

позиції в рейтингах закладів вищої освіти України ,,Компас” та ,,ТОП-200 

Україна”. За версією корпорації Google, НТУУ ,,КПІ” ім. І. Сікорського – 

найпопулярніший у мережі Інтернет заклад вищої освіти України останніх 

років  [302]. 
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Ураховуючи те, що міжнародна й зовнішньоекономічна  діяльність 

відіграє одну з провідних ролей у формуванні майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця, підкреслимо, що в НТУУ ,,КПІ” 

ім. І. Сікорського створено Департамент міжнародного співробітництва, який 

здійснює організаційне, методичне та представницьке забезпечення 

міжнародної співпраці університету. Серед основних завдань цього 

департаменту: узгодження діяльності департаментів закладу щодо 

міжнародної співпраці; взаємодія з органами влади щодо супроводження 

міжнародних угод і проєктів державного рівня та працевлаштування 

іноземних фахівців на роботу до університету; координування роботи 

проєктних менеджерів підрозділів; розбудова мережі міжнародних офісів у 

ЗВО як рушіїв розвитку міжнародної діяльності; допомога підрозділам у 

функціонуванні програми ,,Подвійний диплом” (,,Диплом двох 

університетів-партнерів”), а також допомога органам студентського 

самоврядування в організації міжнародного спілкування й мобільності тощо  

[166].  

Отже, широка міжнародна співпраця університету надає змогу його 

студентам орієнтуватися в глобальних економіко-технічних тенденціях і 

вчасно реагувати на потреби глобального ринку, тобто  бути 

конкурентоспроможними у світовому масштабі. Це підтверджують і 

можливості, які надає університет для здобуття міжнародного досвіду 

професійної діяльності студентів. Так, НТТУ ,,КПІ” ім. І. Сікорського 

підтримує традиції співпраці зі  світовими й регіональними міжнародними 

організаціями (ЄС, ООН, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, НАТО, CODATA, 

ВОІВ, EDNES, ICSU, KOICAJIKA, IAU та ін.), а також з відомими 

корпораціями й фірмами (IBM, HUAWEI, MICROSOFT, CISCO, SIEMENS, 

PANASONIC, SAMSUNG, HP, INTEL) тощо [167].  Заклад бере активну 

участь у міжнародних наукових, освітніх і соціальних проєктах  (UNIDO, 

FP7, Horizon 2020, Erasmus +, Tempus, Erasmus Mundus, NATO, EURASIA, 

VUSBI, STCU, Polska Pomoc); програмах подвійного диплома та обміну 
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студентами: з Університетом  ле Ман (Франція), Університетом Отто фон 

Геріке (Німеччина), Університетським коледжем у м. Йовік (Королівство 

Норвегія)  [4]. 

На підставі вищезазначеного ми дійшли висновку, що, розвиваючи 

мобільність студентів через упровадження механізму студентського обміну 

та участь їх у програмах подвійних дипломів, НТУУ ,,КПІ ” ім. І. Сікорського 

бере участь у процесах інтернаціоналізації та глобалізації, розвиває процес 

підготовки професіоналів, висококваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців, здатних реагувати на змінення потреб ринку. Це досягається 

завдяки  наданню майбутнім фахівцям можливості не лише здобувати якісну 

освіту в рідному закладі, а й випробувати себе в іншій системі організації 

вищої освіти; скористатися сучасним технічним оснащенням у зарубіжних 

навчальних лабораторіях і наукових центрах; дістати додаткові знання в 

суміжних галузях; набути професійного досвіду роботи в період 

проходження практики на зарубіжному підприємстві або під час стажування 

в науковій лабораторії (центрі), що, як правило, передбачено навчальним 

планом; удосконалити рівень володіння іноземною мовою; ознайомитися із 

культурою, історією, звичаями країни; навчитися розуміти стратегію ведення 

переговорів тощо. 

Важливим для названого закладу є створення спільних структур з 

такими авторитетними міжнародними організаціями й університетами-

партнерами, як  Спільний українсько-німецький факультет 

машинобудування, Лабораторія ,,Samsung  Electronics” – НТУУ ,,КПІ”  

ім. І. Сікорського, Світовий центр даних з геоінформатики та сталого 

розвитку, Інформаційний центр Естонії й Талліннського технологічного 

університету, Національний офіс BSUN в Україні, Навчально-

демонстраційний центр компанії Dow Chemical (США) ,,Сучасні технології 

та матеріали для водопідготовки виробництва”, FESTO (Механіко-

машинобудівний інститут (ММІ) НТУУ «КПІ»  ім. І. Сікорського), URAN, 

Українсько-Аргентинський інформаційно-культурний центр, Спільна 
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лабораторія з фірмою ,,Гейдельберг” (ВПІ), Міжнародний центр розвитку 

ділової етики ФСП, Спільний Українсько-Британський центр CAD / CAM 

технологій (ММІ НТУУ ,,КПІ” ім. І. Сікорського – Delcam Plc) [167]. Отже, 

студенти мають нагоду систематично долучатися до світових практик 

професійної діяльності. 

Формуванню майбутніх конкурентоспроможних фахівців  сприяє 

Центр розвитку кар’єри закладу, головним завданням якого є надання 

багатотисячному загалу студентів, аспірантів і випускників університету 

різноманітної допомоги з питань тимчасового та повного працевлаштування 

[686]. Працівники  Центру налагоджують контакти з потенційними 

працедавцями для формування банку тимчасових і постійних вакансій, 

робочих місць для проходження виробничої та переддипломної практик; 

проводять тренінги, презентації, семінари  й консультації з питань кар’єри; 

здійснюють виставкову діяльність, міжрегіональну та міжнародну співпрацю. 

Оскільки конкурентоспроможність фахівця залежить переважно від 

його якісної професійної підготовки, університет регулярно проводить 

комплексний моніторинг якості підготовки студентів. Складниками індексу 

якості є фахова й фундаментальна підготовки, знання іноземної  мови, 

соцопитування ринку праці, накопичувальний індекс. Так, від листопада 

2017 р. по квітень 2018 р. Інститут моніторингу якості освіти провів двадцять 

третій тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у 

НТУУ ,,КПІ” ім. І. Сікорського, охопивши близько чотирьох тисяч студентів 

IV курсу, і відзначив високий рівень якості довгострокових залишкових 

знань здобувачів освіти із фундаментальних дисциплін.  

Роботу закладу оцінюємо позитивно, проте,  окрім очевидних 

здобутків  описуваного ЗВО щодо формування майбутніх 

конкурентоспроможних фахівців муніципальної економіки, на нашу думку, 

потребують удосконалення питання більш глибокої інтернаціоналізації 

університету (збільшення кількості іноземних студентів і візитів професорів); 

підвищення наукової мобільності як шляху до розширення участі вчених 
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НТУУ ,,КПІ” ім. І. Сікорського  в міжнародних консорціумах учених, що 

подають проєктні пропозиції до грантових програм, результатом чого має 

стати збільшення виграних міжнародних грантів з науки; активізація участі 

кафедр у міжнародній діяльності  (наразі до такої наукової діяльності не 

залучено до 80 % кафедр); удосконалення програм з підготовки іноземних 

студентів англійською мовою, що на сучасному етапі гальмується через 

відсутність достатньої кількості кваліфікованих викладачів, які володіли б 

англійською). Отже, можемо зробити такий висновок: потрібне нове 

покоління НПП, вихованих уже на принципах глобального, європейського 

мислення. 

Як і в роботі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, у НТУУ ,,КПІ” 

імені І. Сікорського також спостерігаємо дисбаланс між спеціальностями й 

напрямами підготовки та актуальними потребами ринку праці, а отже, 

набуває значущості вибір довгострокової стратегії професійної підготовки 

фахівців з урахуванням змін на ринку праці, що дасть змогу університету 

своєчасно змінювати як спектр діяльності, так і кількість випускників-

фахівців з різних спеціальностей, уводити до програм підготовки нові 

дисципліни та технології навчання  і – як наслідок –  упевнено почуватися на 

ринку освітянських послуг. 

Слід зауважити, що значних результатів у формуванні 

конкурентоспроможних фахівців досягають не лише столичні університети, 

але й деякі регіональні ЗВО. Одним із таких є Сумський державний 

університет (СумДУ),  що входить до каталогів  кращих дослідницьких 

університетів світу, зокрема до бази даних Шанхайського рейтингу (від 

2017 р.) і  Times  Higher  Education (від 2015 р.). За міжнародним рейтингом 

ЗВО  QS World  University  Rankings  указаний заклад входить до Топ-групи 

(3 %) провідних університетів світу [618]. Серед українських вишів за цими 

рейтингами СумДУ посідає  четверту позицію; за показниками  всесвітнього 

Інтернет-рейтингу  WEBOMETRICS  заклад уже другий рік поспіль посідає 

третє місце серед ЗВО України, а також має  високі позиції в європейському 
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рейтингу U-Multirank, який визначив більшість показників навчальної, 

позанавчальної, міжнародної та інших аспектів діяльності СумДУ такими, що 

перевищують середньосвітові значення  [618]. Університет є першим з 

українських ЗВО, що внаслідок незалежного  зовнішнього аудиту 

компанії QS  (2014 р.) здобув  найвищі оцінки (5 зірок)  за кількісним і 

якісним складом викладачів, задоволеністю студентів якістю навчання, 

умовами й доступністю навчання, соціальною спрямованістю діяльності та e-

learning [233].  

Особливо вагомими є результати СумДУ в підготовці ІТ-фахівців, 

зокрема для економічної галузі. В університеті зросла кількість дипломних 

проєктів, виконаних на замовлення працедавців. Так, зокрема, підготовлено 

дві нові програми з дотриманням Європейських стандартів і рекомендацій – 

,,Комп’ютерні науки” та ,,Економічна кібернетика”  [618]. 

Привертає увагу й стратегія СумДУ щодо підвищення якості освітніх 

послуг, зокрема  шляхом  упровадження  в  навчальний  процес  технологій  

e-learning  і змішаної моделі навчання. Так, розроблено й застосовано в 

навчальному процесі (2017) технології 3D-моделювання, віртуальної та 

доповненої реальності  [618]. У контексті диверсифікації надання освітніх 

послуг важливим здобутком університету є, на нашу думку, система 

підвищення кваліфікації на замовлення, що реалізує місію ,,навчання 

впродовж життя”.  

Широка міжнародна діяльність СумДУ, безумовно, також сприяє 

професійній підготовці майбутніх конкурентоспроможних фахівців. Варто 

відзначити, що міжнародні зв’язки університету стали більш  системними, 

наразі вказаний ЗВО є підписантом Великої Болонської хартії університетів, 

членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації 

університетів, Євразійської асоціації університетів, Асоціації економічних 

університетів Південної та Східної Європи та регіону Чорного моря, 

Міжнародної асоціації AIESEC та інших міжнародних організацій.  Ми 

встановили, що заклад співпрацює з близько 200 партнерами зі США, 



217 
 

 

Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Швеції та інших країн 

світу; є постійним партнером у міжнародних грантових програмах і проєктах 

Європейського Союзу (TEMPUS, ERASMUS  MUNDUS, ERASMUS +,  

Visegrad  Fund, USAID, British  Council)  [618]. Сумський державний 

університет – активний учасник програми Європейської Комісії ,,TEMPUS”, 

зокрема в проєктах, рекомендованих до фінансування Європейським 

Союзом: ,,Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та 

кваліфікаційними рамками”, ,,Ініціатива ЄС щодо розвитку програм 

навчання з біомедичної інженерії у регіоні Східного Партнерства”, 

,,Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження 

досвіду ЄС у країнах СНД” та ін. [618]. 

Діяльність групи міжнародної академічної мобільності  СумДУ, яка 

входить до складу відділу міжнародних зв’язків, зорієнтовано на реалізацію 

міжнародних програм навчання, стажування та практики за кордоном для 

студентів, аспірантів, викладачів і працівників університету. Переваги 

програм академічної мобільності для формування конкурентоспроможних 

фахівців є, на нашу думку, беззаперечними, оскільки учасники набувають 

можливості здобувати нові знання, професійні навички  й  досвід; 

ознайомлюватися з іноземним навчальним процесом і методикою 

викладання; будувати кар’єрну перспективу й нові контакти;  покращувати  

мовні навички.  

Отже, вищенаведені факти підтверджують головну мету міжнародної 

співпраці аналізованого закладу – інтегруватись у світовий освітній простір, 

що сприятиме інтернаціоналізації вищої освіти загалом і закладу зокрема. 

Результативною можемо вважати діяльність СумДУ з 

працевлаштування випускників. Так, в університеті діє Центр сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників, який на  Інтернет-сторінці  

розміщує інформацію про актуальні вакансії, організацію практики й роботи 

влітку для студентів  [64]. Діяльність навчального відділу з практики та 

інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів пов’язано з поглибленням 

https://www.sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85-international/vmz/5030.html
https://www.sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85-international/vmz/5030.html
https://www.sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85-international/vmz/5031.html
https://www.sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85-international/vmz/5031.html
http://it.sumdu.edu.ua/tempus
http://it.sumdu.edu.ua/tempus
https://www.sumdu.edu.ua/ukr/international/academic/85-international/vmz/2205.html
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інтеграційних зв'язків із підприємствами – замовниками кадрів; реалізацією 

політики університету щодо працевлаштування випускників; організацією 

цільової підготовки спеціалістів на замовлення підприємств; забезпеченням 

єдиних підходів до організації всіх видів практики та інших завдань, 

пов’язаних із системою підготовки конкурентоспроможного фахівця. 

Ми з’ясували, що створенню умов для формування досвіду студентів 

щодо участі в конкурсних видах діяльності сприяє Стартап-центр СумДУ, у 

межах якого реалізується можливість студентів створювати й просувати  

бізнес-ідеї та інноваційні проєкти. Стартап-рух в університеті надає змогу 

шукати інвестиції та комерційні угоди за умов сучасного підприємництва, 

зацікавлювати й залучати  більше студентів до співпраці за науковими 

темами в наявних лабораторіях, що й відбувається в межах закладу під 

керівництвом указаного центру: проводять активну інформаційно-

маркетингову роботу, тренінгові навчання із залученням власників бізнесу та 

експертів реального ринку, формують команди та розвивають лідерські 

якості, ,,Краудфандинг”, упроваджують інновації, шукають креативні бізнес-

ідеї за допомогою мозкових штурмів (,,Краш-тести”, ,,Пітчі”), розробляють 

бізнес-плани та ефективні бізнес-моделі тощо. У межах проєкту TEMPUS  

SUCSID  схожі центри створено в університетах-партнерах в Україні, 

Молдові, Білорусі  [294].  

Відповідно до стандартів ЄПВО університет активно впроваджує 

технології трансферу кредитів і перезарахування результатів за навчання, 

здобутих за кордоном. Така система дає безліч можливостей реалізувати 

програми коротко- й довгострокового навчання, одержати «подвійні 

дипломи», пройти стажування й здобути практичні навички за кордоном.  

До провідних університетів, випускники яких є 

конкурентоспроможними на ринку праці, належить і  Національний 

університет ,,Львівська політехніка” (далі – НУ ,,ЛП”). У цьому ЗВО 

збережено традиції та запроваджено інновації щодо підготовки сучасного 

фахівця, затребуваного працедавцями. На нашу думку, саме близькість до 
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кордону зумовлює досить активну міжнародну діяльність НУ ,,ЛП”, що 

виявляється, зокрема, у виконанні міжнародних проєктів, грантів, 

господарських договорів; у співпраці  із закордонними ЗВО та установами в 

межах укладених угод про співпрацю; в участі у конкурсах на здобуття 

міжнародних грантів (як індивідуальних, так і колективних) тощо. Серед 

країн-партнерів університету – Польща, Німеччина, Австрія, Франція, Італія, 

Іспанія, Канада, США та багато ін. Університет бере участь у міжнародних 

програмах German  Academic  Exhange  Service (DAAD), академічних обмінів 

імені Фулбрайта, ,,Jean Mone”, Erasmus+  тощо. В університеті працює Центр 

міжнародної освіти  [417].  

Уважаємо за доцільне підкреслити, що попит на випускників 

університету визначено кількістю: а) договорів про цільову підготовку та 

співпрацю з підприємствами, установами й організаціями, у яких 

передбачено стажування, проходження практики та працевлаштування 

студентів; б) вакансій, запропонованих працедавцями на ярмарках кар’єри; 

в) запитів підприємств, які надходять до ЗВО; г) студентів, які проходять 

практику й стажування на підприємствах потенційних працедавців тощо. Для 

обміну досвідом із питань ринку праці й працевлаштування випускників 

працівники відділу постійно беруть участь у роботі конференцій, круглих 

столів, нарад різних рівнів, тематичних зустрічей. Нашу увагу привернула 

розроблена та упроваджена в закладі інформаційно-аналітична система 

,,Випускник  –  працевлаштування” (ІАСВП), призначена для оперативного 

опрацювання документів, пов’язаних з обліком та аналізом рівня фахової 

підготовки студентів і кар’єри випускників. Банк потенційних працедавців 

постійно доповнюють та оновлюють. Позитивною якістю діяльності закладу 

є також викладання навчальної дисципліни ,,Ділова кар’єра”  з метою 

формування  в студентів навичок успішного працевлаштування за фахом й 

управління власною кар’єрою за умов ринкової економіки [417].  

З огляду на виклики суспільства щодо потреби молодих фахівців 

самостійно віднаходити можливості нових бізнес-ідей, важливим є створення 
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2017 року в НУ ,,ЛП” бізнес-інноваційного центру ,,Tech  Start Up  Schoo” l, 

цілями якого визначено: а) сприяння розвитку інноваційної діяльності 

молоді – студентів, аспірантів, поглиблення їхніх знань щодо сутності 

інноваційних процесів; б) допомога в  набутті навичок для реалізації 

інноваційних ідей і проєктів; в) стимулювання інноваційного підприємництва 

і процесів комерціалізації результатів наукових досліджень. Так, центром 

розроблено та проведено тренінги й курси ,,Розробник стартапів” (,,Start Up  

Creator”) та ,,Стартап покоління” (,,Start Up  Generation”); сформовано 

акселераційну програму (трансформування й підтримання стартапів); 

проведено конкурси стартапів ,,Стартапери проти стартаперів; ”  створено й 

наповнено коворкінг зі стартап-компаній і проєктів, які є основою 

екосистеми розвитку подальших стартапів [417]. Заклад провадить політику 

інтеграції науки, освіти, виробництва й бізнесу шляхом створення (від 

1993 р.) та роботи Акселератора академічного підприємництва ,,Інкубатор-

Центр” (бізнес-інкубатор) як підрозділу Технопарку НУ ,,ЛП ”  [6]. 

В університеті від 2015 року функціонує  Відділ маркетингу та 

інноватики [110], основними завданнями якого  визначено побудову 

зовнішніх і внутрішніх корпоративних комунікацій, покращення іміджу 

університету в Україні й за кордоном, просування наукової та науково-

технічної продукції НУ ,,ЛП”, зокрема за допомогою вивчення та 

ідентифікування потреб усіх видів цільових аудиторій. 

Аналіз діяльності НУ ,,ЛП” і здобутих досягнень засвідчив  і 

конкурентні слабкості, серед яких – недостатня міжнародна академічна 

мобільність, незначний рівень комерціалізації розробок.  

Проаналізувавши діяльність деяких вітчизняних ЗВО технічного 

профілю, можемо твердити, що професійна підготовка майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця відрізняється як за змістом, так і за 

організацією навчального процесу від тієї, що проводиться в інших країнах 

світу. Хоча університети й намагаються надати студентам різноманітні 

можливості для моніторингу ринку праці й подальшого успішного 
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працевлаштування, однак така робота проводиться ще недостатньо 

поступово й наполегливо. Наприклад, на сайтах українських університетів ми 

не знайшли жодних відомостей щодо проведення кар’єрного коучингу, 

створення планів розвитку кар’єри, програм конкурентоспроможності, про 

які сказано  вище під час аналізу закордонного досвіду професійної 

підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців.  

Слід зазначити, що, на відміну від ситуації за кордоном, де майбутні 

студенти вивчають рейтинг ЗВО з метою обрати найкращий для навчання 

заклад, переважна більшість українських студентів орієнтована на вищу 

освіту загалом, а не на специфіку освітніх послуг, пропонованих певним 

закладом вищої освіти. Той факт, що студенти, що здобувають економічну 

освіту, уважають несуттєвим, у якому ЗВО та за якою програмою  навчатися, 

на нашу думку, свідчить про недостатність усвідомлення майбутніми 

фахівцями проблеми їхньої конкурентоспроможності.  

Окрім того, у процесі дослідження ми переконалися, що діяльність 

вітчизняних технічних ЗВО щодо реалізації програм працевлаштування, а 

також з інтеграції освіти, науки, бізнесу й виробництва провадиться 

стихійно, несистемно. Так, наприклад, більшість ЗВО не підтримує 

постійного тісного зв’язку з працедавцями, не створює спільні програми 

навчання, а співпраця з державною службою зайнятості є недостатньо 

ефективною. 

Деякі дослідники  підкреслюють, що, на відміну від практики 

іноземного бізнесу, який має тісні зв’язки із ЗВО та практикує безпосередні 

кадрові замовлення, вітчизняні підприємці й промисловці вважають за 

недоцільне вкладати кошти в підготовку кадрів для власного бізнесу, а 

послуговуються стандартними програмами  підготовки фахівців у вищій 

школі [561]. Отже, можемо стверджувати, що, незважаючи на те, що Україна 

посідає провідне місце в Європі та світі як за кількістю ЗВО, так і за 

кількістю студентів, ефективність їхньої підготовки для сучасної економіки й 

суспільства  є досить невисокою. Дослідник О. Романовський визначив 
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причинами такої невідповідності: а) низький рівень орієнтації освіти на 

провідні тенденції розвитку певної галузі, що зумовлює низький рівень 

інноваційного мислення студентів; б) занепад більшості підприємств 

реального сектору національної економіки, унаслідок чого випускники часто 

змушені працювати не за здобутою спеціальністю; в) недосконала й 

непослідовна державна освітня політика, зокрема такий її істотний вияв, як 

характер та обсяги фінансування галузі [561]. 

Окрім вищенаведених причин недостатньої конкурентоспроможності 

молодих фахівців в Україні, на нашу думку, варто назвати ще такі: 1) період 

розбудови  ринкових конкурентних відносин; 2) обмеженість  їх дії в 

економіці, де панує монополізм великого бізнесу;  3) велика частка бізнесу, 

що працює «в тіні»; 4) соціальний синдром виживання, що впливає на  

мотивацію особистості до  конкурентоспроможності  за фахом; 

5) суперечність між старими командними й новими конкурентно-

ефективними принципами управління; 6) пасивна роль держави у справі 

розвитку вільної конкуренції та розширення простору для панування 

конкурентних відносин. 

Зважаючи на аналіз діяльності найбільш рейтингових університетів 

України щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців у цілому, 

визнаємо потребу дослідити досвід підготовки таких фахівців в 

університетах економічного фаху.  

Одним із провідних ЗВО цього напряму підготовки спеціалістів є 

Тернопільський національний економічний університет (ТНЕУ),  що  є 

членом Європейської асоціації міжнародної освіти (Нідерланди, 1999), 

Європейської асоціації університетів (2007), Великої хартії університетів 

(Magna  Сharta  Universitatum, 2008), Таллуарської мережі (2012), Мережі 

університетів прикордоння (2013); Міжнародної культурно-освітньої 

асоціації (ICEA) м. Чикаго (2014), Мережі університетів Східної Європи 

(2014) [ 234]. 
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Ми з’ясували, що до нових навчальних планів, розроблених 2017 року 

в ТНЕУ, додано дисципліни, спрямовані не тільки на засвоєння знань з 

певного предмета, а й на міждисциплінарний підхід та інтегративний 

характер навчання, що забезпечує логічну послідовність опанування 

навчальних дисциплін і, як підсумок, формує в студентів професійну 

мобільність і здатність діяти як сучасний, професійно  компетентний 

фахівець. Нові навчальні плани підготовлено в контексті наповнення їх 

дисциплінами, які забезпечують формування відповідної теоретичної й 

практичної бази майбутнього фахівця та сприяють підготовці професіоналів, 

готових до розв’язання нових креативних завдань і конкурентоспроможних 

на ринку праці, компетентних, відповідальних, орієнтованих  у суміжних 

сферах діяльності, здатних до постійного професійного зростання, соціальної 

та професійної мобільності. 

Позитивним явищем, на нашу думку, є активізація в закладі від 

2017 року пошуку та впровадження нових форм і методів на основі 

компетентнісного підходу, які дали б можливість реалізувати творчий 

потенціал кожного майбутнього фахівця з урахуванням його 

індивідуальності в професійному становленні. Так, зокрема,  кожне 

семінарське (практичне, лабораторне) заняття в ТНЕУ супроводжується 

обов’язковим використанням інноваційних технологій та проводиться у 

формах: семінар – розгорнута бесіда; семінар – вирішення ситуаційних 

35 вправ; міні-кейс; дискусія з елементами аналізу; семінар – розв’язання 

проблемних завдань; семінар – «мозковий штурм»; робота в маленьких 

творчих групах; семінар-конференція; семінар-дискусія; ділова гра тощо 

[234]. 

Ми встановили, що значна кількість кафедр використовує нові, 

нетрадиційні форми співпраці з профільними міністерствами й державними 

організаціями. Так, кафедра податків та фіскальної політики протягом 

останніх років активно співпрацює з Міністерством фінансів України, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною 
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фіскальною службою України щодо надання допомоги з роз’яснення 

податкового законодавства та декларування доходів громадян, викладання в 

загальноосвітніх закладах дисциплін з основ оподаткування. Студентів 

митного спрямування залучено до практичних занять на базі Департаменту 

спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України, 

працівники якого, використовуючи фактичний матеріал, демонструють 

навички щодо митного оформлення товарів і заповнення службової 

документації, способи виявлення місць-схованок контрабанди в залізничних 

вагонах, наводять типові приклади незаконного перевезення валюти, 

наркотиків, зброї, вибухових речовин. Навчають студентів і застосуванню 

технічних засобів митного контролю, обслуговуванню службових 

комп’ютерних програм (ПІК ЄАІС ДМС,) ,,Інспектор – 2006”), зокрема 

процедурі оформлення електронних митних декларацій із застосуванням 

електронного цифрового підпису. Кафедра фінансів імені С. І. Юрія створила 

2 філії – у Головному управлінні Пенсійного фонду України та Фінансовому 

управлінні Тернопільської міської ради. На факультеті діють два студентські 

наукові гуртки ,,Фінансові проблеми страхування та страхового ринку” та 

,,Актуальні проблеми корпоративних фінансі” в, які проводять щомісячні 

засідання, круглі столи й семінари  [234]. 

Важливим для підготовки фахівців-економістів, на наше переконання, є 

функціонування в закладі: а) на кафедрі податків та фіскальної політики – 

англомовного гуртка ,,English  speaking  club – all  about  finance, ”  засідання 

якого спрямовані на підвищення рівня володіння діловою англійською 

мовою; б) на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання та страхування – 

,,Першої студентської страхової компанії”, участь у якій дає змогу студентам 

поглибити навички у сфері страхового бізнесу; в) на факультеті обліку та 

аудиту – Центру практичної бухгалтерії, де заняття проводять провідні 

фахівці з бухгалтерії, обліку, аудиту й оподаткування; а ще Школи 

професійної майстерності й Школи молодого аналітика та контролера для 

розвитку в студентів творчого потенціалу та організаторських здібностей. 
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Проводять також і спеціалізовані облікові тренінги з використанням пакетів 

прикладних програм ,,1С: Бухгалтерія” та ,,Парус”, курси ведення 

бухгалтерського обліку; створено соціальну групу ,,Аналіз у бізнес” і з 

метою проведення фахових дискусій, обміну інформацією та популяризації 

IT-програм. На факультеті економіки та управління відбуваються засідання 

Клубу маркетологів і підприємців, куди залучають підприємців області з 

метою обговорення економічних проблем і налагодження співпраці [234]. 

Ми виявили, що для студентів організовано ще навчання на практиці:  

1) на факультеті аграрної економіки та менеджменту за ініціативи 

кафедри аграрного менеджменту і права створено філію кафедри в 

Господарському суді Тернопільської області та укладено угоду з 

Департаментом агропромислового розвитку Тернопільської обласної 

державної адміністрації. На базі зазначеного факультету в грудні 2016 р. 

створено Центр (біржу) інновацій у Тернопільській області на 2016–2019 рр., 

метою створення якого є всебічне підтримання аграрного бізнесу, 

формування сприятливого підприємницького середовища для 

функціонування системи наукового та інноваційного забезпечення розвитку 

сільськогосподарського виробництва. Центр сприяє організації системи 

взаємовигідних відносин між виробниками й споживачами інноваційної 

продукції та є не лише місцем для проведення операцій купівлі-продажу, але 

й сервісом, який забезпечує доступ до інформації про новітні інвестиційні 

проєкти в аграрному бізнесі [234];  

2) з метою формування висококласних фахівців колектив кафедри 

обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу 

забезпечує функціонування сучасних структурних підрозділів: а) тренінг-

центру ,,Облікова документація”, у межах якого студентам надано реальну 

можливість власноручно заповнити повний комплекс облікових і звітних 

документів сучасного підприємства; б) тренінг-лабораторії ,,1С: бухгалтері” 

я, функціональною метою діяльності якої є поглиблення навичок праці 

студентів в автоматизованій системі обліку і звітності [234]; 
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3) на факультеті банківського бізнесу функціонує навчально-

тренувальний банк, забезпечений спеціалізованою навчальною аудиторією, 

що містить операційний відділ банку з персональним комп’ютером і 

планшетами, на яких установлено програмне забезпечення, застосовуване в 

установах банків, і касовий вузол. Проведення занять за умов, які імітують 

практичну діяльність банківських працівників, на наше переконання, дає 

змогу істотно підвищити професійний рівень майбутніх випускників  [634]. 

Слід зазначити, що міжнародна діяльність є брендом Тернопільського 

національного економічного університету. У межах національної системи 

рейтингового оцінювання закладу вищої освіти, здійснюваного 

Міністерством освіти і науки України, ТНЕУ перебуває на провідних 

позиціях серед усіх економічних ЗВО України за індексом міжнародної 

активності [634]. 

Варто наголосити, що міжнародного визнання здобув Навчально-

науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Гаврилишина 

ТНЕУ, викладачі якого разом з представниками Університету Матея  Бела 

(Республіка Словаччина) та Лодзького університету (Республіка Польща) 

розробили концепцію спільного викладання дисциплін, яку подали на 

конкурс проєктів Міжнародного Вишеградського фонду  [634]. 

Кафедра міжнародних економічних відносин співпрацює з професором 

Оргуського університету (м. Оргус, Данія), PhD  Бярне  Шліхтером, який 

рецензує бакалаврські роботи студентів, що виконуються англійською 

мовою. За результатами рецензування студенти отримують сертифікати 

Оргуського університету, які засвідчують опанування програми бакалаврату 

з бізнес-освіти, що дорівнює аналогічним програмам у Західній Європі.  

Позитивно оцінюємо й інші міжнародні партнерські проєкти ТНЕУ. 

Так, Тернопільську бізнес-школу створено  в  університеті в межах реалізації 

проєкту партнерства з Естонською бізнес-школою. Основними напрямами 

діяльності Тернопільської бізнес-школи є розвиток різнострокових освітніх 

програм з менеджменту й підприємництва, зокрема корпоративних програм 
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навчання, а також реалізація проєктів і подій у форматі альтернативної освіти 

для підприємців, спеціалістів, менеджерів та аудиторій локальних громад, 

зацікавлених у професійному й особистісному розвитку  [633].  У межах 

Тернопільської бізнес-школи працює магістерська програма ,,Бізнес-

інновації ” – перша МВА-програма для молоді в  Західній Україні, яка  є 

адаптованою програмою Business  Innovations, MBA Естонської бізнес-

школи. Програма передбачає проведення занять за участю фахівців-

практиків  і кваліфікованих  тренерів, зокрема з міжнародним досвідом; 

використання актуальних підходів й альтернативних методів навчання (real-

life  cases, learning-by-doing approach, командну  й проєктну роботу тощо); 

членство в спільноті Тернопільської бізнес-школи, що дає змогу брати участь 

у реалізації ініційованих школою проєктах і подіях; можливість участі в 

бізнес-турі з навчальними візитами на вітчизняні й зарубіжні підприємства в 

Україні; можливості формувати власну мережу контактів завдяки 

комунікативному середовищу бізнес-школи. 

Конкурентоспроможність студентів ТНЕУ визначаємо певною мірою й 

завдяки функціонуванню Центру працевлаштування та зв’язків з 

випускниками. Аналіз інформації, розміщеної на сайті центру, засвідчив 

налагодженість співпраці з понад 30 підприємствами, установами й 

організаціями, а саме: Міжнародною логістичною компанією ,,ZAMMLE” R 

(м. Київ); ТзОВ ,,Електроприві” д (м. Запоріжжя); ТзОВ ,,Електроконтакт 

Україна” (Львівська обл.); Торговим центром ,,Home  Express” (м. Тернопіль) 

тощо. Пропозиції стажувань для студентів  і випускників  надходять від 

ТзОВ ,,Електропривід” (м. Запоріжжя), Групи компаній ,,Монстер” а 

(м. Дубно, Рівненська обл.), Групи компаній ,,1+1 медіа” (м. Київ) [685]. 

Ми виявили, що зв’язки бізнесу й освіти в ТНЕУ реалізовано завдяки 

участі  представників працедавців у роботі державних екзаменаційних 

комісій із захисту магістерських проєктів, організації та проведенню 

тренінгів і семінарів з економічних проблем (тренінги ,,Introduction to 

Business” та ,,Introduction  to  Business 2.” 0 у Тернопільській бізнес-школі 
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ТНЕУ, семінар ,,Алхімія капіталу: як правильно розпоряджатися 

персональними фінансами”),  а також завдяки наданню змоги навчатися в 

професійних середовищах (навчання ,,Fundamental  of  manual  testing” у 

ТзОВ ,,ІАІ ФОРТЕ ГРУП” і ,,Crowdin  Intensiv” e у компанії ,,Кравді” н) з 

можливістю майбутнього працевлаштування [685]. 

Конкурентоспроможності студентів сприяють кар’єроспрямовані 

заходи, що проводяться в межах ярмарків вакансій (тренінги ,,Правильно 

складене резюме – перший крок до успіх” у, ,,Перша робота: що треба знати 

найманому працівнику?”, ,,ProfitDay”). Позитивними для спрямування 

студентів на професійну реалізацію, а отже, і на мотивацію до набуття 

конкурентоспроможності є, на нашу думку, заходи, пов’язані з презентацією 

фахівців, які вже досягли успіху в професії. Так, із лекціями та виступами 

перед студентами до ТНЕУ запрошено  всесвітньо відомих учених  і бізнес-

тренерів: 1) одного з двох найкращих українських економістів за версією 

,,Forbes”, доцента Школи менеджменту Уезерхед в Університеті Кейс 

Вестерн Резерв (США) Романа Шеремету з лекціями ,,Фактори економічного 

зростання”; 2) економіста  й бізнесмена, виконавчого віце-президента 

,,Canadian  Tire  Corporation, Limited” (м. Торонто, Канада), члена Конгресу 

українців Канади Євгена Романа з лекцією ,,Технології ведення успішного 

бізнесу”  [685].  

Отже, підбиваючи підсумки, слід зазначити, що діяльність 

аналізованого економічного ЗВО є досить активною, зроблено багато для 

підвищення рівня якості освіти та конкурентоспроможності випускників 

університету.  

У Київському національному економічному університеті імені Вадима 

Гетьмана (далі – КНЕУ імені В. Гетьмана) створено умови для допомоги 

студенту в розкритті його творчого потенціалу, зокрема через широке 

застосування інноваційних форм навчальної діяльності: інтерактивних 

лекцій, ділових ігор, методики кейсів, проєктної діяльності [301]. 
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Ми встановили, що зазначений університет орієнтований на участь у 

міжнародних дослідженнях  і навчанні, тому продовжує докладати зусиль 

для підтримання відносин з іншими країнами. В університеті міжнародну 

діяльність координує такий підрозділ, як Центр міжнародної академічної 

мобільності, що здійснює планування, організацію й моніторинг 

міжнародних академічних зв’язків між КНЕУ імені В. Гетьмана та 

зарубіжними ЗВО, дослідницькими установами, організаціями, фондами, 

інституціями, грантодавцями й бізнесовими структурами [301]. Уважаємо за 

потрібне відзначити Стратегію інтернаціоналізації КНЕУ ім. В. Гетьмана на 

2016–2020 рр., у якій підтверджено партнерство з 60 країнами світу, 

приєднання закладу до міжнародних організацій та програм, наведено 

показники досягнень ЗВО за 2015 р., пріоритетними визнано напрями на 

інтернаціоналізацію навчальної та наукової діяльності тощо [301], що 

загалом, на нашу думку, покликане підвищити рівень 

конкурентоспроможності випускників університету. Позитивно оцінюємо й 

розміщене на сайті закладу положення про включене навчання й навчання за 

програмами ЄС для студентів університету [301]. 

Уважаємо, що на особливу увагу щодо підготовки 

конкурентоспроможних фахівців-економістів заслуговує Навчально-

тренінговий центр економіки та управління підприємством (факультет 

економіки та управління закладу), який проводить навчально-тренувальну 

роботу практичного спрямування зі студентами напряму підготовки 

,,Економіка підприємства”.  

Слід відзначити, що в університеті функціонує центр ,,Перспектива”, 

який тісно взаємодіє з працедавцями та сприяє  працевлаштуванню студентів 

і випускників  закладу, оскільки: інформує студентів про напрями діяльності 

й потреби в кадрах підприємств, організацій, установ м. Києва; організовує 

прямі контакти між студентами й працедавцями; надає допомогу 

працедавцям у підборі необхідних спеціалістів зі студентів університету; 

надає інформацію студентам про можливості тимчасового працевлаштування 
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під час навчання, у літній та зимовий періоди й на неповний робочий день; 

організовує ярмарки вакансій і презентації підприємств, організацій, установ; 

проводить конкурси, майстер-класи із залученням експертів провідних 

організацій; організовує психологічні тестування для виявлення кар’єрного 

потенціалу студентів та індивідуальні консультації психолога щодо 

підвищення ефективності самопрезентації; розвиває міжнародні програми 

сприяння забезпеченню випускників робочими місцями, базами для 

проходження практики [301]. Важливою, на наш погляд, є тісна взаємодія 

центру з Національною Радою України у справах молодіжної політики та 

іншими молодіжними організаціями, кадровими агентствами, агентствами з 

працевлаштування, державними й молодіжними центрами зайнятості, а 

також з Асоціаціями випускників, створених на факультетах університету. 

Для формування в студентів умінь самостійного пошуку роботи центр 

організовує й проводить тренінги, присвячені проблемам ефективної 

самопрезентації на ринку праці, створення резюме, мотиваційних і 

супроводжувальних листів, створення бази даних анкет / резюме 

претендентів на вільні робочі місця серед студентів і випускників 

КНЕУ імені Вадима Гетьмана та розміщення міні-резюме студентів на 

спеціалізованих сайтах; формування технології ефективної поведінки під час 

співбесіди з працедавцем тощо.  Крім цього, студентам надають консультації 

з питань планування професійної кар’єри, окреслюючи шляхи й можливості 

працевлаштування; допомагаючи у виборі напряму розвитку фахової кар’єри 

[301]. Корисною діяльністю щодо стимулювання конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців також видається залучення до навчального процесу 

фахівців-практиків у сфері управління підприємством й економікою 

підприємства та проведення бізнес-турнірів для студентів на підставі 

симулятивних моделей функціонування підприємств у ринковому 

середовищі. 

Підсумовуючи вищенаведені факти про КНЕУ ім. В. Гетьмана, хочемо 

відзначити спрямованість роботи закладу не тільки на інноваційну 
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навчально-методичну, наукову, міжнародну діяльність але й на 

організаційно-консультативну роботу щодо працевлаштування випускників, 

що загалом сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців.  

Лідером Східного регіону України з підготовки фахівців економічного 

напряму, згідно з рейтингом ,,Компас – 2011”, є  Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця). 

Відповідно до стратегії розвитку університету, що передбачає 

збереження традицій української вищої освіти та орієнтацію на європейські 

та світові навчальні стандарти й цінності, партнерство з іноземними ЗВО, 

науковими й культурними установами шляхом поглиблення інтеграції в 

Європейський і світовий освітній простір належить до пріоритетних завдань 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця і зміцнює конкурентоспроможність його випускників 

[512].  

Стратегічні завдання міжнародної діяльності цього закладу полягають 

у забезпеченні позиціонування ХНЕУ ім. С. Кузнеця у світовому освітньому 

просторі на основі формування гідного іміджу університету, міжнародної 

репутації, реалізації Європейської кредитно-трансферної системи, 

конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової та 

науково-дослідної діяльності у світовому просторі. 

Ми виявили, що університет підтримує широкі міжнародні зв’язки з 

вишами близького й далекого зарубіжжя з метою підготовки, перепідготовки 

та вдосконалення професійних навичок фахівців, організації спільних 

науково-дослідних заходів, обміну студентами, аспірантами й викладачами, 

підготовки спільних проєктів для участі в конкурсах на отримання грантів. 

Серед закордонних ЗВО партнерами ХНЕУ ім. С. Кузнеця є університети з 

багатьох країн, а саме: Австрії, Франції, Росії, Білорусі, Китаю, Італії, 

Вірменії, Німеччини, Польщі, Чехії, Канади, США та ін. Так, зокрема, 

підготовка бакалаврів і магістрів з економіки здійснювалася за сприяння 

міжнародних програм: Франко-української програми підготовки магістрів  
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МВА ,,Бізнес-інформатика”;  Польсько-української програми підготовки 

магістрів за спеціальністю  ,,Бізнес-адміністрування”;  Польсько-української 

програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки ,,Менеджмент”;  

Австро-української програми підготовки бакалаврів за напрямами підготовки 

,,Менеджмент” і ,,Маркетинг та глобальні продажі”  [512], що позитивно, на 

нашу думку, впливає на підвищення конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців – випускників закладу в міжнародному середовищі. 

Наші дослідження дають змогу стверджувати, що діяльність закладу  

спрямована на поглиблення співпраці й кооперації з іноземними освітніми 

закладами та науковими установами, а також формування позитивного 

іміджу ХНЕУ ім. С. Кузнеця в закордонних освітянських і наукових колах. 

Цьому сприяє співпраця із зарубіжними ЗВО, міжнародними фондами, 

асоціаціями, організаціями, програмами, зокрема з Програмою академічних 

обмінів ім. Фулбрайта в Україні (від 2002 р.), Фондом Народонаселення ООН 

(від 2003 р.),  Асоціацією економічних університетів Південно-Східної 

Європи та Чорноморського регіону (від 2008 р.), Асоціацією європейських 

університетів (від 2009 р.), Асоціацією франкофонних університетів  

(від 2009 р.), Організацією економічного співробітництва та розвитку 

(від 2012 р.), Міжнародним інститутом адміністративних наук і 

Міжнародною асоціацією шкіл та інститутів адміністрації (від 2013 р.) та ін. 

У 2004 році ХНЕУ ім. С. Кузнеця приєднався до  Magna  Charta  

Universitatum і тепер активно впроваджує стандарти освіти, спільні з тими, 

що діють у країнах Європейського Союзу  [111]. 

Слід зазначити, що в університеті реалізують грантові проєкти, які 

отримали фінансування в межах програм Erasmus +, Horizon 2020, 

Університетської агенції франкофонії, міжнародні проєкти університету 

Erasmus+ CBHE (2015 – 2018 рр.), сучасні магістерські програми в галузі 

інформаційних систем (MASTIS) Erasmus+ CBHE  (2015 – 2019 рр.). 

Важливим є розвиток мережевої інфраструктури для підтримання 

https://www.hneu.edu.ua/franko-ukrayinska-programa-pidgotovky-magistriv-mva-biznes-informatyka-z-universytetom-lion-2-im-lyumyer-frantsiya/
https://www.hneu.edu.ua/spilna-polsko-ukrayinska-magisterska-programa-dva-dyplomy-2d-za-spetsializatsiyeyu-biznes-administruvannya-z-vyshhoyu-shkoloyu-menedzhmentu-ohorony-pratsi-polshha/
https://www.hneu.edu.ua/asotsiatsiya-ekonomichnyh-universytetiv-pivdenno-shidnoyi-yevropy-ta-chorno-morskogo-regionu-asecu/
https://www.hneu.edu.ua/asotsiatsiya-ekonomichnyh-universytetiv-pivdenno-shidnoyi-yevropy-ta-chorno-morskogo-regionu-asecu/
https://www.hneu.edu.ua/asotsiatsiya-yevropejskyh-universytetiv-eua/
https://www.hneu.edu.ua/asotsiatsiya-yevropejskyh-universytetiv-eua/
https://www.hneu.edu.ua/asotsiatsiya-frankofonnyh-universytetiv-auf/
https://www.hneu.edu.ua/magna-charta-consorcium/
https://www.hneu.edu.ua/magna-charta-consorcium/
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молодіжного інноваційного підприємництва на платформі  FabLab (FABLAB) 

Erasmus+ CBHE  (2016 – 2019 рр.) [668]. 

Ми виявили, що стратегічними цілями розвитку міжнародної 

кооперації в ХНЕУ ім. С. Кузнеця є такі: покращення міжнародної прозорості 

навчальних програм і визнання кваліфікацій; сприяння мобільності 

студентів, викладачів і наукових працівників; отримання позабюджетного 

фінансування від міжнародних фондів, програм та ініціатив, що діють у 

галузі освіти, тощо. 

В аспекті конкурентоспроможності серед інших економічних ЗВО 

перевагами ХНЕУ ім. С. Кузнеця  вважаємо  вивчення іноземної мови 

студентами впродовж усього періоду навчання по 6 – 8 годин на навчальний 

тиждень, результатом чого стало отримання 384 особами сертифікатів ВЕС 

Кембриджського університету та відсутність проблем із конкурсом у процесі 

набору на спільні магістерські програми зі французькими й австрійськими 

університетами; функціонування чотирьох спільних магістерських програм з 

університетами Франції та Австрії; наявність в університеті системи 

міжнародних інформаційно-навчальних центрів: Інформаційно-аналітичного 

центру Світового банку, Інформаційного центру Європейського Союзу, 

Інформаційного центру Асоціації європейських прикордонних регіонів 

(АЄПР), Центру  університетської успішності, Startup-центру [668].  

Варто зауважити, що від 2018 року відбувається суттєве зростання 

міжнародної активності університету завдяки курсу на євроінтеграцію, що 

відображено в можливості стати співорганізатором Десятого ювілейного 

молодіжного форуму Асоціації європейських прикордонних регіонів, який 

уперше проводився в Україні; праві проводити ,,День кар’єри ЄС”, що 

вперше відбувався за ініціативи Представництва ЄС в Україні [668]. 

Схвально оцінюємо створення в університеті Центру освітніх 

інноваційних технологій, практична діяльність якого спрямована на 

популяризацію та використання освітніх інновацій в управлінні навчальним 

закладом і його підсистемами; проєктування новітніх освітніх систем; 
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збільшення частки відкритого навчання; реалізацію компетентнісного 

підходу з урахуванням трансформації потреб суспільства, державних 

стандартів освіти, вимог сучасної науки та практики. Важливим напрямом 

діяльності центру, на нашу думку, є модернізація педагогічного управління 

навчальним процесом шляхом забезпечення умов для розроблення, апробації, 

упровадження й  поширення освітніх інновацій у формуванні змісту освіти, 

організації навчального процесу, інноваційних технологій навчання, 

методичного й дидактичного забезпечення реалізації практичної підготовки, 

науково-дослідної та самостійної роботи студентів, контрольно-аналітичної 

діяльності в контексті компетентнісного підходу.  

Заслуговує на увагу діяльність центру, спрямована на розвиток 

педагогічної майстерності НПП закладу шляхом залучення їх до освітньої 

інноваційної діяльності; видання науково-методичних публікацій; 

упровадження в навчальний процес підготовки магістрів, PhD  студентів, 

викладачів-стажерів, діяльність Школи молодого керівника, Школи молодого 

викладача, курсів підвищення кваліфікації змісту освіти щодо формування 

знань, умінь, навичок і педагогічних компетенцій з використання освітніх 

інновацій у педагогічній практиці  [668].  Як бачимо, колектив університету 

впроваджує необхідні заходи й готовий реагувати на ситуацію в економіці 

країни та на ринку праці для відповідної адаптації студентів до мінливих 

умов.  

Результати дослідження засвідчують, що завдання підтримувати 

партнерські відносини між освітнім закладом і працедавцями покладено на 

Молодіжний центр університету, діяльність якого репрезентовано 

співпрацею з маркетинговим відділом і відділом працевлаштування в 

питаннях організації Ярмарків вакансій і Днів відкритих дверей. Так, 

упродовж 2018 р. організовано 27 зустрічей із представниками компаній 

України та світу, які провели для студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця лекції, 

тренінги, майстер-класи та бізнес-ігри. Серед спікерів – представники 

компаній Oleos Trading, EPAM, ,,УкрСиббан” к  BNP Paribas  Group, 
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АТ ,,Ощадбанк”, Basket, FOZZY  GROUP та ін. Крім того, презентовано 

кар’єрні можливості та програми стажування в організаціях 

ТОВ НВО ,,Вертикаль”, Nestle, Aniutex, McKinsey & Company, 

АТ ,,ПриватБанк”, ,,УкрСиббанк” BNP Paribas  Group, TEAM International 

[668]. Панельна дискусія ,,Освіта та бізнес. Інтеграція. Університет – частина 

екосистеми бізнесу”, що проводилась у межах Бізнес-форуму ефективних 

управлінських рішень KUZNETS  BUSINESS  DAY за участю керівників 

підприємств та організацій, НПП та активних студентів  закладу, дала змогу 

зорієнтувати майбутніх економістів на врахування соціальних чинників у 

професійній діяльності [668].  

Ми з’ясували, що з метою сприяння працевлаштуванню майбутніх 

економістів та розвитку в них підприємницьких навичок 2018 р. проведено 

фінал XII Міжнародного конкурсу студентських маркетингових, PR-проєктів 

і стартапів ,,Золотий компас” на тему ,,Проєкти, події та ініціативи для малих 

міст: бізнес та суспільний сектор”  Лабораторія кар’єри й кафедри  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця  регулярно проводять захід ,,Дні кар’єри”, у межах 

якого відбуваються зустрічі студентів із представниками компаній, тренінги, 

міні-лекції, майстер-класи, бізнес-ігри  та презентації кар’єрних 

можливостей  [668]. У межах виїзних занять та практики  (з метою 

ознайомлення студентів з виробництвом та організацією роботи у 

вітчизняних і міжнародних компаніях) для здобувачів освіти всіх факультетів 

упродовж року проводять екскурсії на підприємства м. Харкова та до офісів 

компаній.  

Слід відзначити й інші заходи, корисні для майбутніх фахівців. Так, у 

вересні 2018 року в ХНЕУ відбувся фінальний етап проєкту ,,День 

кар’єри ЄС” за участю Посла, Голови  Представництва ЄС в Україні Хьюго  

Мінгареллі. Мета заходу – сприяти швидкому професійному розвитку молоді 

задля формування європейських цінностей і стандартів життя та подальшого 

вступу нашої держави до Європейського Союзу. У межах виставки 

можливостей представники бізнесу, підприємств, вітчизняних і міжнародних 
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організацій презентували відкриті вакансії для працевлаштування молоді в 

європейських компаніях, програми продовження навчання й стажування за 

кордоном, а також курси вивчення європейських мов.  Усі учасники 

долучилися до панельної дискусії ,,Україна: її можливості для професійного 

росту української молоді”, презентації-тренінгу ,,Як отримати грант на 

навчання, викладання чи обмін за програмою ERASMUS+?”,  тренінгу 

,,Управління кар’єрою: як ,,знайти” себе у світі бізнесу”, тренінгу 

,,Релевантна інформація для прийняття управлінських рішень” [165], що теж, 

на наше переконання, сприятиме розвитку навичок, важливих для 

професійного та кар’єрного зростання. 

Діяльність ХНЕУ  ім. С. Кузнеця щодо підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців теж заслуговує на схвальну 

оцінку, проте ще можна попрацювати, на нашу думку, над  інтенсифікацією 

роботи з залученням до процесу викладання фахівців-практиків та 

впровадження дуальних програм навчання, розроблених у співпраці з 

вітчизняними роботодавцями, зокрема Харківського регіону, для практичної 

орієнтації майбутніх фахівців на працевлаштування на вітчизняному ринку 

праці. 

Підбиваючи підсумки аналізу діяльності всіх указаних ЗВО в цілому, 

можемо зробити висновок, що українські університети, які готують 

майбутніх фахівців економічної галузі,  намагаються відповідати умовам 

конкуренції на ринку освітніх послуг, усвідомлюючи потребу впровадження 

інноваційних підходів  у навчальний процес і наукову роботу, співпраці  із 

зарубіжними партнерами і світовим науковим співтовариством, участі в 

освітніх і наукових програмах  ЄС  Темпус,  Еразмус +,  Горизонт 2020. 

Слід наголосити, що для формування конкурентоспроможного фахівця 

навчання в університетах має бути спрямоване на професійно орієнтовану 

діяльність, що найбільш ефективно забезпечується за умови тісної співпраці з 

працедавцями та іншими стейкхолдерами, упровадження спільних 
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(дуальних) програм навчання, реалізації компетентнісного підходу й 

упровадження виробничих інновацій у навчальний процес. 

Важливим складником функціонування сучасного університету, на 

наше переконання, залишається й міжнародна діяльність у системі освіти. За 

умов глобалізації повноцінна діяльність вищої школи можлива лише завдяки 

інтернаціоналізації закладів вищої освіти, оскільки, формуючи власну 

національну систему освіти, потрібно враховувати також і сучасні 

глобалізаційні впливи. До того ж  однією з важливих змін у вищій освіті, 

зумовлених процесами глобалізації, є інтернаціоналізація та інтеграція. У 

цьому контексті динаміку розвитку міжнародної діяльності вітчизняних 

університетів можемо вважати позитивною. Варто зазначити, що міжнародну 

діяльність ЗВО координують центри міжнародної мобільності, які 

здійснюють планування, організацію та моніторинг напрямів і структури 

міжнародних академічних зв’язків між закладами, дослідницькими 

установами, організаціями, фондами, грантодавцями й бізнесовими 

структурами. 

Діяльність університетів щодо працевлаштування студентів і 

випускників відіграє значну роль у формуванні конкурентоспроможності. 

Уважаємо за потрібне звернути увагу на те, що така діяльність 

забезпечується здебільшого завдяки розвитку та активізації роботи центрів 

кар’єри та працевлаштування (практично в кожному ЗВО такі центри мають 

окремі сторінки в мережі Інтернет і соціальних мережах, де вміщено 

актуальну інформацію щодо вакансій, програм стажування, запланованих 

семінарів  і тренінгів тощо); проведенню Днів кар’єри, Ярмарків вакансій; 

реалізації спільних  із виробництвом проєктів (функціонування центрів 

підготовки фахівців для роботи у відповідних органах влади або державних 

структурах, спільних  науково-дослідницьких  лабораторіях); дії програм 

академічної мобільності, зокрема міжнародних програм обміну,  програм 

дуальних дипломів, залученню до грантових програм і спільних проєктів, 
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наданню можливостей розпочати власний бізнес шляхом створення бізнес-

інкубаторів, організації стартапів. 

Формуванню конкурентоспроможності майбутніх фахівців сприяє й 

активність вітчизняних університетів щодо інтернаціоналізації навчання, 

зокрема шляхом залучення до викладання та проведення практик зарубіжних 

викладачів, науковців і менеджерів провідних компаній. 

Незважаючи на зазначені вище позитивні тенденції в діяльності 

вітчизняних університетів щодо розвитку конкурентоспроможності фахівців, 

зокрема економістів, ми дійшли висновку про те, що професійна підготовка 

майбутнього фахівця в Україні все ж відрізняється як за змістом, так і за 

організацією навчального процесу від тієї, що здійснюється в інших країнах 

світу.  Незважаючи на намагання університетів надати студентам 

різноманітні можливості для моніторингу вітчизняного та глобального ринку 

праці й подальшого успішного працевлаштування, така робота не є 

системною та не має високих показників. Так, на сайтах українських закладів 

вищої освіти ми не знайшли жодних відомостей про проведення кар’єрного 

коучингу, створення планів розвитку кар’єри, програм розвитку 

конкурентоспроможності, про які зазначалося під час аналізу закордонного 

досвіду професійної підготовки  майбутніх конкурентоспроможних фахівців. 

Окрім того, у процесі дослідження ми переконалися, що діяльність 

вітчизняних технічних ЗВО щодо реалізації програм працевлаштування, а 

також з інтеграції освіти, науки, бізнесу та виробництва здійснюється 

стихійно, несистемно. Так, наприклад, заклади рідко підтримують постійний 

тісний зв’язок з працедавцями  у створенні спільних програм навчання, 

дуального навчання, створення системи виробничих практик, термінового та 

часткового працевлаштування студентів під час професійної підготовки в 

університеті.  

Аналіз діяльності вітчизняних закладів вищої освіти з підготовки 

майбутніх конкурентоспроможних фахівців у галузі економіки засвідчив  

також, що деякі ЗВО, беручи до уваги підвищення вимог до фахової 
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підготовки майбутніх економістів, намагаються запроваджувати у своїй 

діяльності такі технології навчання, що дають змогу задовольнити вимоги 

ринку праці на сучасному етапі економічного розвитку й забезпечити якісну 

підготовку майбутнього конкурентоспроможного фахівця, проте процес 

їхнього використання доволі часто відбувається стихійно (за умов 

відсутності системи). Це зумовлено або типом освітнього закладу (технічний, 

економічний тощо), або метою підготовки фахівців певних напрямів, або 

прихильністю керівників і викладачів до різних педагогічних концепцій та 

ускладнюється недостатнім рівнем розроблення методології використання 

деяких технологій навчання в освіті.  

Отже, ми дійшли висновку про потребу теоретичного обґрунтування та 

реалізації саме системи формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки. Цьому й буде присвячено наступний 

підрозділ. 

 

Висновки до розділу 2 

 

З метою розроблення й упровадження ефективної науково-методичної 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки проаналізовано  відповідний досвід у сучасних 

зарубіжних і вітчизняних закладах вищої освіти, зокрема технічних, що дало 

змогу виявити загальні тенденції у світовому просторі вищої освіти та 

безпосередньо визначити особливості професійної підготовки фахівця, 

затребуваного на ринку праці (конкурентоспроможного фахівця), що нині є 

актуальним завданням для України. 

З’ясовано, що в основу реформування Європейського простору вищої 

освіти покладено цілі, принципи й інструменти Болонського процесу, який 

розпочався 1999 року, та програми 1987 року ERASMUS.  Підкреслено, що 

Європейські стандарти (концепція навчання впродовж життя; програми 

мобільності; загальноєвропейські аналітичні й дослідницькі проєкти; рамка 
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кваліфікацій ЄПВО; загальноєвропейські стандарти й рекомендації із 

забезпечення якості освіти; процедури визнання попереднього й 

неформального навчання; співпраця з працедавцями у створенні навчальних 

програм і сприянні працевлаштуванню випускників) стають основою 

концепції майбутнього конкурентоспроможного працівника на ринку праці в 

Україні. 

Проаналізовано досвід провідних закордонних університетів і 

встановлено, що провідними характеристиками професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця  в зарубіжній практиці є: 

практична спрямованість освіти, тісна співпраця з працедавцями, 

професійними асоціаціями та радами випускників у підготовці та акредитації 

навчальних програм, створення сумісних (дуальних) програм на замовлення 

компаній, організація практики на підприємствах й у фірмах-партнерах з 

подальшим працевлаштуванням; інтегрованість у глобальний ринок праці; 

інтернаціоналізація освіти, результатом якої є мобільність студентів та 

викладачів; неперервність процесу навчання, що реалізується через 

залучення студентів до участі в професійних, наукових і соціальних 

проєктах; індивідуалізація навчання, тобто самостійність студентів у пошуку 

форм і методів навчання,  здійснення вибору за наявності широкого спектра 

навчальних програм, що забезпечують можливість здійснення індивідуальної 

траєкторії навчання; розвиток особистості майбутнього фахівця через 

формування професійно- та соціально-значущих якостей  під час роботи в 

бізнес та соціальних проєктах, розвиток ,,м’яких навичок” та саморефлексії; 

інноваційність засобів освіти; репрезентованість ЗВО в національних і 

міжнародних рейтингах як підтвердження високої якості професійної 

підготовки; гнучкий графік занять, що сприяє частковому 

працевлаштуванню, проходженню стажування й тренінгів; активне сприяння 

зміцненню навичок працездатності за допомогою роботи центрів кар’єри, 

консультантів, коучерів, які розробляють програми допомоги щодо 

планування й побудови професійної кар’єри, передбачають організацію 
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зустрічей із працедавцями, складання резюме та розміщення його на 

спеціальних сайтах, знаходження місць праці, проходження інтерв’ю, участь 

у ярмарках вакансій, складання плану персонального розвитку. 

На основі аналізу наукових джерел виділено основні завдання 

інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої 

освіти, серед яких найголовнішими визначено: зміщення акцентів від 

викладача до студента (студентоцентрованість навчання), індивідуальний 

підхід до кожного студента з урахуванням його особистісних якостей, 

набуття студентами необхідних професійних і загальних компетентностей, 

формування здатності до працевлаштування, орієнтування на практичні 

результати, формування критичного мислення, навчання впродовж усього 

життя. 

Детальний аналіз діяльності провідних класичних, технічних та 

економічних закладів освіти України щодо формування майбутніх 

конкурентоспроможних фахівців, зокрема економістів, виявив тенденції 

щодо забезпечення студентоорієнтованого навчання, можливостей 

академічної та професійної мобільності для викладачів і студентів, допомоги 

студентам у кар’єрній та професійній орієнтації (робота центрів кар’єри, 

допомога в працевлаштуванні тощо), організації та залучення студентів до 

конкурсних професійних та соціальних заходів, надання можливостей 

розпочати власний бізнес шляхом створення бізнес-інкубаторів, організації 

стартапів тощо. У цілому зроблено висновок, що українські університети  

намагаються впроваджувати інноваційні підходи  у навчальному процесі і 

науковій роботі, сприяти інтернаціоналізації навчання, здійснюють 

співпрацю  із зарубіжними партнерами, світовим науковим співтовариством, 

беруть участь в освітніх і наукових програмах ЄС Темпус, Еразмус +, 

Горизонт 2020.  Однак  визначено, що формування конкурентоспроможного 

фахівця в університетах має більше спрямовуватися на практично 

орієнтовану професійну діяльність, тісний зв'язок з працедавцями  у 

створенні спільних програм навчання, дуального навчання, створення 
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системи виробничих практик, термінового та часткового працевлаштування 

студентів під час професійної підготовки в університеті. Незважаючи на 

намагання ЗВО надати студентам різноманітні можливості для моніторингу 

вітчизняного та глобального ринку праці й подальшого успішного 

працевлаштування, така робота є вузьконаправленою та несистемною: 

відсутні таки види діяльності як кар’єрний коучинг, створення планів 

розвитку кар’єри, програм розвитку конкурентоспроможності, про які 

зазначалося під час аналізу закордонного досвіду професійної підготовки  

майбутніх конкурентоспроможних фахівців. 

Зроблено висновок про необхідність теоретичного обґрунтування та 

реалізації системи формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ 

МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

3.1. Модель майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки 

 

Усвідомлення змісту конкурентоспроможності фахівця та 

особливостей його діяльності в галузі муніципальної економіки дає змогу 

узагальнити вимоги до його особистості у вигляді моделі, тому цей підрозділ 

присвячено розглядові процесу моделювання ідеального 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. 

Вважаємо, що модель майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки повинна відповідати новій методології та новій 

компетентнісній парадигмі навчання, тому що, як ми вже зазначали в 

підрозділі 2.1, ключовими поняттями в Європейському освітньому просторі є 

результати навчання й компетентності. Так, зокрема, методологія проєкту 

Тюнінг [815] полягає в тому, що результати навчання формулюються в 

терміні  ,,компетентності”, оскільки компетентності – це динамічне 

поєднання знань, розуміння, навичок, умінь і здатностей. Саме 

компетентнісний підхід володіє адаптивно-формувальними можливостями, 

поступово здійснюючи переорієнтацію з панівної «знаннєвої» освітньої 

парадигми на таку, що орієнтується на комплекс компетентностей 

випускника, спроможного до стійкої життєдіяльності за умов сучасного 

соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно- й 

комунікаційно-насиченого простору [577]. 

Для визначення важливих компетентностей економістів - працівників 

сфери комунального господарства – ми проаналізували наявні  Стандарти та 

проєкти Стандартів вищої освіти, сучасні та діючі нещодавно освітньо-
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професійні програми професійної підготовки бакалавра та магістра; було 

здійснено порівняння цих програм із вимогами працедавців даної галузі, 

викладеними в посадових інструкціях до окремих посад. Для повноти аналізу 

було додано ще критерії, що містяться у вимогах до кандидатів на посади 

експертів (залучених фахівців) із різноманітних програм реформування 

галузі житлово-комунального господарства, муніципальних органів  або 

органів виконавчої влади на регіональних чи місцевих рівнях.  

Проєктування моделі сучасного конкурентоспроможного фахівця 

економічної галузі, зокрема муніципальної економіки, спричиняє 

необхідність по-перше, проаналізувати й порівняти освітньо-професійну 

програму підготовки бакалавра за спеціальностями галузі знань 0305 –

 Економіка та підприємництво 2010 року, за якою безпосередньо 

проводилося навчання студентів до 2018 року [484], і Стандарту вищої освіти 

для спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 05 ,,Соціальні та поведінкові науки”, спеціальність 051 ,,Економіка”, 

який було затверджено МОН України 2018 року [612] і який базується на 

компетентністному принципі організації навчання, з точки зору актуалізації 

проблеми конкурентоспроможності. Особливу увагу під час аналізу 

приділяємо зрушенням у компетентностях і результатах навчання, 

пов’язаним із формуванням професійно значущих, та соціально-особистісних 

якостей майбутнього конкурентоспроможного фахівця економічної галузі. 

Результати дослідження довели, що в ОПП 0305 бакалаврського рівня освіти 

[484] не передбачалося уведення нормативних дисциплін (і, відповідно, 

формування навичок і вмінь), пов’язаних із формуванням 

конкурентоспроможності підприємства та «м’яких навичок» майбутнього 

фахівця, тобто не передбачалося вміння працювати самостійно та в команді, 

гнучкості, адаптивності, критичного й креативного мислення тощо. 

Нормативна дисципліна ,,Конкурентоспроможність підприємства” 

пропонувалася для вивчення тільки на вищому (магістерському) рівні 

підготовки майбутніх фахівців спеціальності ,,Економіка підприємства” [485, 
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с. 53], а дисципліна ,,Управління міжнародною конкурентоспроможністю” – 

тільки під час підготовки фахівців магістерського рівня спеціальності 

,,Міжнародна економіка” [485, с. 45]. 

На відміну від вищезазначених програм, у Стандарті 051 ,,Економіка” 

наголошено на потребі формування такої спеціальної (фахової) 

компетентності, як здатність проводити економічний аналіз функціонування 

та розвитку суб’єктів господарювання, оцінювати їхню 

конкурентоспроможність [612, с. 7], таких результатів навчання, як уміння 

визначати й розраховувати відповідні показники, що характеризують 

результативність діяльності суб’єктів господарювання, а також вміння 

аналізувати процеси державного й ринкового регулювання соціально-

економічних та трудових відносин [612, с. 8], що сприяє, на наш погляд, 

формуванню конкурентоспроможності майбутнього фахівця як суб’єкта 

ринку праці. Згідно зі Стандартом, усі вказані компетентності й результати 

навчання повинні бути відображені в системі дисциплін, які пропонуються 

ЗВО для їх формування. 

Стандарт 051 ,,Економіка” також визначає, що майбутні фахівці 

повинні мати такі результати навчання, як:  

• демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 

основі етичних принципів, цінувати й поважати культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей; 

• розуміти й планувати можливість особистого професійного розвитку; 

• демонструвати базові навички креативного та критичного мислення 

у дослідженнях і професійному спілкуванні; 

• оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 

державною й іноземними мовами;  

• демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі 

з новими об’єктами та за невизначених умов  [612, с. 8-9]. 

Орієнтація на вказані результати навчання сприяє, на наше 

переконання, формуванню соціально значущих та особистісних якостей, 
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необхідних майбутньому конкурентоспроможному фахівцю економічної 

галузі, зокрема муніципальної економіки. 

Згідно зі Стандартом вищої освіти для спеціальностей  другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 28 ,,Публічне управління та 

адміністрування”, який є, на нашу думку, логічним продовженням 

професійної підготовки економіста-менеджера галузі муніципальної 

економіки, наведено такий опис компетентностей (див. табл. 3.1)  [611]. 

 

Таблиця 3.1 

Перелік компетентностей Стандарту вищої освіти для 

спеціальностей  другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 

28 ,,Публічне управління та адміністрування” 
 

Вид 

компетностей 
Здатності 

1 2 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність розв’язувати складні завдання й проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або в процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень і / або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності 

 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу. 

2. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети, бути лідером. 

3. Здатність розробляти проєкти й керувати ними. 

4. Здатність удосконалювати та розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

5. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх 

реалізації (креативність). 

6. Здатність ініціювати, планувати й керувати змінами для 

вдосконалення наявних і розроблення нових систем. 

7. Здатність до усного й письмового професійного спілкування 

іноземною мовою. 

8. Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати її повноту та 

можливості використання. 

9. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співпрацю, 

попереджати й розв’язувати конфлікти. 

10. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати 

обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм. 

11. Здатність керувати різноманітною комунікацією. 

12. Здатність до раціональної критики й самокритики, конструктивної 

реакції на зауваження.  
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Продовження таблиці 3.1 
 

1 2 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та організацій різних форм власності. 

2. Здатність організовувати й розробляти заходи щодо впровадження 

електронного урядування в різних сферах публічного управління та 

адміністрування. 

3. Здатність визначати показники сталого розвитку на загально 

державному, регіональному, місцевому й організаційному рівнях. 

4. Здатність репрезентувати органи публічного управління й 

налагоджувати ефективну комунікацію. 

5. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України.  

6. Здатність самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді. 

 7. Здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

8. Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських 

продуктів, послуг чи процесів. 

9. Здатність організувати систему е-документообігу в організації. 

10. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних 

ресурсів і технологій. 

11. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному 

рівнях. 

12. Здатність розробляти й упроваджувати інноваційні проєкти на 

різних рівнях публічного управління та адміністрування. 

13. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, 

знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання. 

14. Здатність провадити дослідницьку діяльність, зокрема аналізувати 

проблеми, ставити цілій завдання, обирати спосіб і метод дослідження, 

оцінювати їхню якість. 

15. Здатність здійснювати наукові дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

 

Проаналізувавши освітні програми спеціальності 281 ,,Публічне 

управління та адміністрування”,  ми виявили, що заклади вищої освіти дещо 

доповнюють ,,регламентовані” компетентності залежно від свого 

професійного спрямування й спеціалізації, а також унаслідок вивчення 

освітніх програм для майбутніх фахівців галузі муніципальної економіки 



248 
 

 

переконалися, що загальною тенденцією є розширення змісту 

компетентностей, до яких тепер додано:   

• уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

галузі муніципальної економіки, електронного самоврядування; 

• здатність до створення здоров’язбережувального простору 

професійної діяльності; 

• володіння методикою управлінського консультування та реалізації 

проєктів галузі міського господарства; 

• володіння знаннями й навичками роботи з організаціями 

громадянського суспільства та територіальними громадами;  

• дотримання етичних норм державного службовця та засвоєння 

європейських цінностей і стандартів публічної служби; 

• володіння знаннями з психології управління й соціальної 

педагогіки; 

• володіння методикою соціологічного дослідження в галузі 

муніципальної економіки й методами статистики; 

• уміння аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;  

• уміння  керувати організацією або проєктом, змінами в них, 

здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення, зокрема відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій 

моделей досконалості галузі міського господарства. 

Аналіз компетентностей майбутнього фахівця, необхідних з точки зору 

працедавців, актуалізує розуміння, що професійна підготовка муніципальних 

службовців є цілісною системою та охоплює широкий перелік навичок, знань 

і вмінь, що допоможуть представнику публічної влади виконувати свої 

професійні обов’язки. Такий підхід відповідає вимогам сьогодення, оскільки 

наразі відбувається масштабне реформування державної служби в Україні, 
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яке стосується не тільки правничих, судових і  правоохоронних органів, але й 

посадових осіб органів місцевого самоврядування.  

Заклади вищої освіти й наукова спільнота вже усвідомили неминучість 

цих змін. Органи публічної влади постійно заявляють про проведення 

послідовних, системних і рушійних змін на всіх рівнях. Але якщо розглянути 

нормативні акти, що регламентують діяльність посадових осіб публічного 

права, а саме: Закони України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про 

службу в органах місцевого самоврядування”, ,,Про державну службу”, ,,Про 

статус депутатів місцевих рад” тощо, – то в них не зазначено жодних 

професійних компетенцій до певної відповідної посади [221, 223, 219, 224]. 

Ми виділили декілька спільних вимог, що ставляться до посадових 

осіб:  

• знання Конституції України та галузевого законодавства;  

• дотримання загальновизнаних норм моралі, зберігання власної 

гідності, повага до честі й гідності інших службових та посадових осіб і 

громадян;  

• виконання вимог та обмежень, установлених Законом України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» [220]; 

• використання основних прав, зазначених у відповідному 

нормативному акті; 

• виконання основних обов’язків, чітко визначених у відповідному 

нормативному акті; 

• проходження регламентованого порядку призначення, який містить 

загальні вимоги до особи. 

Усі нормативно-правові акти містять загальні вимоги до кандидатів на 

посади та дійсних посадових осіб. На наш погляд, це є зрозумілим, тому що 

кожна з конкретних посад в органах публічної влади повинна мати свої 

компетентнісні особливості, що відповідають переліку завдань, охоплюваних 

названою посадою. 



250 
 

 

Виходячи із цього, слід проаналізувати такі документи й зрозуміти, що 

конкретно вимагають від кожної посадової одиниці залежно від типу 

організації та установи, її місії та цілей, стратегії розвитку окремого 

територіального утворення, завдань та обов’язків, покладених на посадовця. 

Цими локальними документами є посадові інструкції. Нині галузь 

муніципальної економіки має велику кількість різних посад і професій. На 

основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей 

штатного розпису для їх розмежування через чітке визначення конкретних 

функціональних обов’язків, які мають виконувати певні працівники, власник 

або уповноважений ним орган розробляє й затверджує посадову інструкцію, 

наявність якої є обов’язковим елементом на кожному підприємстві, в 

установі, організації.  

Посадові інструкції регулюють організаційно-правовий статус 

працівників і визначають їхні конкретні завдання та обов’язки, права, 

повноваження, відповідальність, знання й кваліфікацію, потрібні для 

забезпечення ефективної роботи цих осіб. 

Ми провели аналіз посадових інструкцій на прикладі посад, означених 

як можливих для працевлаштування у галузі підготовки кадрів для 

муніципального управління: 

• керівники й провідні фахівці служб державних органів влади 

обласного, районного рівня;  

• керівники й провідні фахівці служб місцевих органів державної 

влади міст обласного підпорядкування;  

• керівники й провідні фахівці підприємств, установ та організацій 

різних форм власності, їхні заступники;  

• керівні посади в центральних органах державної влади;  

• керівні посади в місцевих органах державної влади;  

• керівні посади в місцевих органах самоврядування;  

• менеджери (керівники) у соціальній сфері;  
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• керівники деяких ланок профспілкових організацій;  

• керівники громадських організацій. 

Проаналізувавши затверджені посадові інструкції органів місцевого 

самоврядування різних регіонів України (від міського голови та працівників 

адміністративного апарату до начальників різних галузевих департаментів), 

ми дійшли висновку, що в інструкціях викладено: 

• основні права, обов’язки та завдання посадової особи (наприклад, 

сприяє розробленню проєктів бюджетів у галузях житлово-комунального 

господарства, будівництва, архітектури й містобудування, раціональному 

використанню виділених коштів; здійснює безпосереднє керівництво 

підпорядкованими відділами; забезпечує організацію своєчасного та якісного 

виконання розпорядчих документів; здійснює контроль за забезпеченням 

прозорості прийняття управлінських рішень і підвищення їх якості; підписує 

фінансові, бухгалтерські й господарські документи, забезпечує цільове 

використання коштів, виділених із бюджету міста, тощо); 

• основні кваліфікаційні вимоги (повна вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та на деяких позиціях – 

бакалавра); 

• основні знання  працівників, зокрема знання законів України та 

державної мови. Для деяких посад перелік обов’язкових знань розширено, до 

нього можуть бути додані профільні знання (основи регіонального 

управління, економіка та управління персоналом; основи права, політології 

та ринку праці; форми й методи роботи із засобами масової інформації; 

інструкції з діловодства, правила ділового етикету; правила охорони праці та 

протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері); 

• критерії підпорядкування та відповідальності [223]. 

У викладеному матеріалі можна простежити відсутність чітко 

окреслених вимог до компетентностей, якими повинен володіти кандидат на 

посаду або посадова особа. Ці компетентності варто розробляти для кожної 



252 
 

 

окремої установи, що задіяна у сферах муніципальних відносин і належить 

до органів місцевого самоврядування. Вважаємо, що для розширення 

переліку компетентнісних критеріїв доцільно було б, скористатися 

міжнародним досвідом та розглянути вимоги до відбору кандидатів на 

вакансії експертів / радників / спеціалістів із програм реформування 

муніципального сектору та органів влади різних рівнів, що фінансуються 

міжнародними фондами й установами. Такими «флагманськими» проєктами 

й програмами є: 

• ,,Муніципальна енергетична реформа в Україні” (Проєкт USAID) [444]; 

• ,,Реформа міського теплозабезпечення в Україні” (Проєкт USAID) 

[549]; 

• DESPRO – швейцарсько-український проєкт ,,Підтримка 

децентралізації в Україні” (фінансує Швейцарська Конфедерація) [501]; 

• ,,Розвиток міської інфраструктури – 2” [556] та ,,Підвищення 

енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України” 

[499] (Обидва проєкти фінансує Світовий банк). 

Вивчивши та проаналізувавши вимоги до експертів зазначених 

міжнародних програм, ми дійшли висновку про доцільність розроблення 

концептуальної моделі компетентностей посадовців муніципальних 

організацій, установ і підприємств, яка може в подальшому 

використовуватися на регіональному рівні. Пропоновані нами 

компетентності містять базові вимоги з урахуванням викликів сьогодення та 

поділяються на чотири групи: 

1) кваліфікаційні вимоги до загальних професійних знань; 

2) кваліфікаційні вимоги до загальних професійних навичок (умінь); 

3) кваліфікаційні вимоги до спеціальних професійних знань; 

4) кваліфікаційні вимоги до спеціальних професійних навичок (умінь). 

Кваліфікаційні вимоги до загальних професійних знань передбачають: 

знання нормативно-правових актів (Конституція України; закони України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про службу в органах місцевого 
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самоврядування”, ,,Про державну службу”, ,,Про засади запобігання та 

протидії корупції” та інші закони України з питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування; укази й розпорядження Президента 

України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що 

регулюють розвиток відповідної сфери управління тощо); принципів 

державної служби; вимог до службового поводження державного службовця; 

основних прав, обов’язків та обмежень муніципального службовця; наявність 

спеціальних професійних знань, потрібних для виконання посадових 

обов’язків. 

Кваліфікаційні вимоги до загальних професійних навичок (умінь) 

визначають: реалізацію в конкретній сфері діяльності; організацію й 

забезпечення виконання поставлених завдань; реалізацію управлінських 

рішень; ефективне планування робочого часу; планування роботи; ведення 

ділових переговорів; аналіз професійних завдань і прогнозування з 

використанням нового програмного забезпечення; ефективну співпрацю з 

колегами; уміння конструктивно критикувати; оцінювання й використання 

міжнародного досвіду в деяких сферах діяльності; користування сучасною 

оргтехнікою та програмними продуктами; систематичне підвищення 

кваліфікації; підготовку ділової кореспонденції; комунікацію іноземною 

мовою. 

Кваліфікаційні вимоги до спеціальних професійних знань, необхідних 

для виконання посадових обов’язків, передбачають: наявність спеціальних 

знань, підтверджених документом державного зразка про вищу освіту, 

відповідними напрямами діяльності структурного підрозділу; набуття 

професійних знань (залежно від напрямів діяльності установи й 

департаменту); знання основ проєктного менеджменту; знання методів 

аналізу, планування й прогнозування економічних процесів; знання 

соціально-економічних, інвестиційних можливостей економіки 

територіального утворення; знання методів оцінювання ефективності 
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діяльності у сфері залучення інвестицій і взаємодії з інвесторами; знання 

форм державно-приватного партнерства. 

Кваліфікаційні вимоги до спеціальних професійних навичок (умінь) 

визначають: уміння організаційної роботи; системне мислення й системний 

підхід до розв’язання завдань; прийняття управлінських рішень; уміння 

аналізу, контролю; навички ведення ділових переговорів, вирішення 

конфліктів і володіння інструментами медіації; володіння прийомами 

організації міжособистісних взаємин; визначення мотивації поведінки 

підлеглих; проведення публічних виступів; підтримання взаємодії із 

засобами масової інформації. 

Таким чином, уважаємо за потрібне підкреслити, що під час підготовки 

фахівців для муніципальної економіки слід орієнтуватися на такі  документи: 

сучасні законодавчі акти (при цьому враховувати поточні доповнення до 

них); вимоги до фахівців, репрезентовані у вакансіях на посади організацій 

територіальних громад; вимоги до кандидатів на вакансії експертів з програм 

реформування муніципального сектору, що фінансуються міжнародними 

фондами; освітні стандарти щодо підготовки фахівців у галузі економіки та 

менеджменту, освітньо-професійні програми з підготовки бакалаврів та 

магістрів для галузі муніципальної економіки, зокрема з актуалізованими у 

них додатковими компетентностями, що сприяють зміцненню його 

конкурентоспроможності. 

Аналіз компетентностей, необхідних для успішної професійної 

реалізації майбутнього фахівця в галузі сучасної муніципальної економіки, 

дає змогу презентувати модель конкурентоспроможного фахівця даної галузі.  

Отже, ураховуючи зміст дефініції конкурентоспроможності фахівця, 

уважаємо за доцільне зазначити, що результатом досягнення особистістю 

потрібного рівня конкурентоспроможності є високий професійний статус 

майбутнього фахівця муніципальної економіки, його висока рейтингова 

позиція на галузевому ринку праці, успішність його професійної діяльності, 



255 
 

 

високий попит на професійні послуги майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки, його затребуваність на ринку праці. 

Оновлення й підвищення професійного статусу фахівця, який можна 

розглядати як наявність професійних прагнень, офіційне визнання заслуг 

фахівця серед інших працівників, його рейтинг є також свідченням його 

конкурентоспроможності. успішності, затребуваності на ринку праці, 

затребуваності на ринку праці й визначеного професійного статусу. Тому 

зазначені чинники також зараховуємо до моделі конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки. Уважаємо, що вказані складники 

стосуються переважно сформованих лідерських якостей особистості, рівня її 

амбітності, адекватних професійних прагнень, а також активності 

особистості в самопрезентації. Варто пояснити такі наші висновки. Успіх у 

професії залежить не лише від сформованості сучасних професійно 

необхідних компетентностей та якостей особистості, але й від її вміння 

організовувати професійну комунікацію. Ефективною за конкурентних умов 

є позиція особистості, що виявляється в бажанні й умінні репрезентувати 

результати власної діяльності, популяризувати їх у професійній спільноті, 

довести їх перевагу порівняно з результатами інших фахівців названої галузі. 

До того ж орієнтований на конкуренцію фахівець не повинен припиняти 

саморефлекcію, а також самопрезентацію й самопросування, якщо він 

стабільно працює в певній організації. Навпаки, його активність у 

професійній комунікації свідчить про небайдужість до популяризації 

результатів власної діяльності як чинника конкурентоспроможності цілої 

організації, а така професійна позиція завжди буде високо оцінена 

керівництвом організації. 

Із визначень понять «модель особистості» і «модель фахівця», наданих 

в підрозділі 1.3, стає зрозумілим, що у моделі майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки має бути 

відображено його професійно- та соціально-значущі особистісні якості. 
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Зважаючи на той факт, що конкурентоспроможність майбутнього 

фахівця є інтегральною комплексною системною характеристикою 

особистості, яка є поєднанням професійно-значущих (умотивованість, 

професійна адаптивність, аналітичність, прогностичність, критичність, 

організованість) і соціально-значущих особистісних якостей (соціальна 

відповідальність та адаптивність, комунікабельність (переконливість), 

креативність, лідерство), уважаємо за доцільне введення цих якостей, які 

вигідно виокремлюють особистість серед інших учасників конкуренції, до 

моделі конкурентоспроможного фахівця. 

Професійно значущі особистісні якості, які властиві 

конкурентоспроможному фахівцю, реалізуються в його управлінській 

діяльності як здатність дотримуватися нормативно-правових актів, 

професійної етики, доброчесності принципів державної служби; здатність 

діяти на основі партнерства держави та територіальних громад; 

умотивованість щодо засвоєння глобальних демократичних цінностей і 

стандартів публічної служби; здатність контролювати цільове використання 

виділених коштів; умотивованість щодо забезпечення прозорості прийняття 

управлінських рішень та підвищення їх якості, а в професійних комунікаціях 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки ці якості 

актуалізуються в здатності  до впровадження ділової комунікації (ділові 

переговори, збори, публічні виступи); ініціативності в використанні 

державної мови в професійному спілкуванні; спрямованості на продуктивну 

професійну комунікацію (неконфліктна поведінка в міжособистісних 

взаєминах); здатність влучно обирати мову (державну або мови 

міжнародного спілкування) та стратегію спілкування з діловим партнером; 

здатності підтримувати взаємодію із засобами масової інформації.  

У дослідженні ми виходили також із переконання, що якщо 

конкурентоспроможність майбутнього фахівця ґрунтується на його 

професійній компетентності, професійній спрямованості, мобільності, 
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майстерності, то саме ці якості мають бути основними компонентами його 

моделі. 

На нашу думку, усвідомлення ролі спрямованості сучасного фахівця на 

реалізацію й розвиток на вітчизняному та глобальному ринку праці зумовлює 

важливість виокремлення в структурі моделі конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки складників професійної компетентності, 

спрямованості, майстерності, мобільності. Так, зокрема, набуває важливості 

те, що конкурентоспроможність є явищем динамічним і залежить від 

усвідомлення особистістю потреби постійно рухатись у напрямі 

професійного самовдосконалення. Саме тому усвідомлення фахівцем змін у 

змісті професії (в аспекті її осучаснення, реформування, технологічного й 

технічного розвитку тощо) повинно стати джерелом його спрямованості на 

набуття необхідних додаткових компетентностей. Слід зауважити, що 

набуття таких компетентностей може здійснюватися через неформальні 

способи самоосвіти (тренінги, курси тощо), а пошук майстрів-коучів із 

формування необхідного професійного ,,тьюнінгу” свідчить про мобільність 

особистості. 

Мобільність особистості сучасного фахівця, зокрема муніципальної 

економіки, розуміємо також і як його здатність бачити перспективу розвитку 

себе в професії, знаходити шляхи й види професійної реалізації в суміжних 

професіях. Так, економіст може ефективно діяти, виконуючи функції 

керівника підприємства, фахівця з атестації кадрів для HR-агенцій тощо. 

Отже, мобільність як якість є передумовою того, що фахівець ніколи не 

залишиться поза ринком праці. Останніми роками відзначено розвиток такої 

форми мобільності, як віртуальна мобільність, яка передбачає виконання 

професійних обов’язків дистанційно за допомогою комп’ютера.  

Уважаємо, що свідченням конкурентоспроможності фахівця є 

оновлення й підвищення його професійного статусу, який можна розглядати 

як наявність професійних прагнень, офіційне визнання здобутків серед інших 
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працівників. Отже, спрямованість особистості на підвищення професійного 

статусу є виявленням її конкурентоспроможності. 

Варто зазначити, що професійно-значущі та соціально-значущі 

особистісні якості майбутнього фахівця уможливлюють формування 

основних  компонентів його конкурентоспроможності, а саме: 

• аналітичність та прогностичність стають основою для формування 

професійної компетентності; 

• вмотивованість, організованість, соціальна відповідальність 

сприяють  розвитку професійного спрямування; 

• професійна та соціальна адаптивність стимулюють формування 

мобільності майбутнього фахівця; 

• критичність, організованість, комунікабельність (переконливість) 

стають засадами для зміцнення та розвитку професійної майстерності.  

Щодо якостей креативності та лідерства, вони, на нашу думку, 

сприяють оптимізації формування професійної спрямованості та 

майстерності, тому що їх актуалізація може бути зосереджена на стимуляції 

досягнення професійних цілей (спрямованість), а також на намірі особистості 

здійснювати популяризацію і провадження власних ідей та поглядів на етапі 

досягнення професійної майстерності. 

На підставі вищеозначеного ми розробили модель майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, яку й 

репрезентуємо на рис. 3.1. 

Отже, ядром особистості конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки, поданій у моделі, є професійна компетентність, 

спрямованість, мобільність, майстерність, що набуваються завдяки 

сформованості професійно-значущих та соціально-значущих особистісних 

якостей. Результатом досягнення особистістю рівня конкурентоспроможності 

в професії можна вважати її затребуваність на ринку праці, рейтинг та 

професійний статус. 
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Модель майбутнього конкурентоспроможного фахівця  

муніципальної економіки 

 

 

 

Рис. 3.1 – Модель майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки (МКФМЕ) 
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Уявлення про особистість конкурентоспроможного фахівця, 

репрезентоване в моделі, дає змогу деталізувати структуру 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, 

представлену у її компонентах та надати їх характеристику. Зазначені 

завдання дослідження будуть реалізовані у наступних підрозділах. 

 

3.2 Структура конкурентоспроможності фахівця муніципальної 

економіки 

 

Узагальнюючи підходи вчених до розуміння сутності поняття 

,,конкурентоспроможність майбутнього фахівця”, зокрема, фахівця 

муніципальної економіки, на підставі систематизації споріднених понять у 

підрозділі 1.1 ми уточнили його сутність розуміючи як інтегральну 

комплексну системну характеристику особистості майбутнього фахівця яка є 

поєднанням професійно та соціально-значущих особистісних якостей, що 

становить сформованість його професійної спрямованості, компетентності, 

мобільності, майстерності, підвищує рейтинг та професійну затребуваність 

(щодо вимог роботодавців серед інших учасників конкуренції) на ринку 

праці і у цілому позначається на професійному статусі. 

З’ясування змісту конкурентоспроможності фахівця муніципальної 

економіки актуалізувало необхідність визначення компонентів зазначеного 

утворення. З цією метою було проаналізовано наукові доробки фахівців, які 

досліджували проблему конкурентоспроможності фахівців різних галузей, та 

з’ясовано авторські підходи до структури предмета дослідження. 

Структуру конкурентоспроможності подано в працях багатьох 

дослідників, а саме: В. Андрєєва, Р. Ахмєтіна, В. Бикової, Н. Гейджан, 

Ю. Дмітрієвої, Є. Євплової, Л. Ємєльянової, Н. Журанової, Ю. Завалевського, 

І. Зинов’єва, Н. Кононець, Н. Корнейченко, І. Красніцької, В. Мєзінова, 

Д. Мустафіної, Б. Паригіна, О. Потапової, О. Романовської, О. Трохимця та 

інших науковців [15, 16, 17, 31, 61, 128, 177, 191, 196, 204, 207, 243, 244, 323, 
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331, 345, 421, 445, 492, 517, 559] , проте кожен з них таку структуру розуміє 

по-своєму. 

Так, найбільш поширеним підходом до репрезентації структури 

зазначеного утворення вважаємо класичне визначення авторами компонентів, 

що за змістом переважно можуть бути зараховані до мотиваційного, 

когнітивно-діяльнісного та рефлексивного [270]. Так, зокрема, дослідники 

пропонують мотиваційний компонент конкурентоспроможності як 

мотиваційно-потребнісний [15; 16; 17; 191; 243; 244; 701; 714], потребнісно-

мотиваційний [331], аксіологічний [61], індивідуально-мотиваційний [345] 

або мотиваційно-ціннісний [421, 697]. У працях більшості науковців 

виокремлюємо поєднання в змісті одного компонента 

конкурентоспроможності мотивації та потреб особистості. Так, одні вчені 

розуміють зміст аксіологічного компонента  конкурентоспроможності 

фахівця як поєднання різних видів мотивації (на успіх чи невдачу) та потреб 

(у досягненнях, незалежності/автономії) [61]. Інші науковці, вивчаючи, 

наприклад, проблеми формування конкурентоспроможності фахівця 

готельного сервісу в процесі навчання в коледжі, подають зміст потребнісно-

мотиваційного компонента цього утворення як поєднання двох видів 

мотивації (навчально-професійної діяльності та досягнення) і потреб 

(у саморегуляції поведінки, діяльності та в саморозвитку) [331]. Досить 

часто, аналізуючи організаційно-педагогічні умови підготовки 

конкурентоздатного фахівця в інженерно-педагогічних навчальних закладах, 

дослідники фокусують увагу на поєднанні в межах одного компонента 

мотивації та структури знань майбутніх інженерів-педагогів, що виявляється 

у визначенні мотиваційно-когнітивного компонента зазначеного утворення, 

тоді зміст цього компонента, на думку авторів, передбачає професійно 

спрямовану орієнтацію й мотивацію навчально-професійної діяльності, 

мотивацію досягнення, високий рівень домагань, потребу в саморозвитку й 

оволодінні професією, а також систему професійних знань [559]. Такого ж 

значення надають мотивації й інші педагоги, які визнають указаний 
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компонент ядром конкурентоспроможності, а основним мотивом досягнення 

згаданої якості вважають мотив подолання, що визначає активність людини в 

складних соціальних ситуаціях, притаманних конкретному суспільству [555]. 

Деякі автори визнають  важливою для набуття фахівцем 

конкурентоспроможності мотивацію професійної діяльності та соціальної 

взаємодії та вводять її  до компонента акмеологічної спрямованості, зміст 

якого доповнюється також професійними й соціальними ціннісними 

орієнтаціями; професійним і соціальним цілепокладанням, а також 

прагненням до професійного й соціального успіху [665].  

Мотиваційно-ціннісний компонент конкурентоспроможності фахівця 

може відбивати, на думку деяких учених, і ціннісні орієнтації особистості, 

прагнення до морального самовдосконалення, позитивну установку на різні 

види соціально значущої активності, потреби самоактуалізації, 

самоутвердження, самовираження, саморозвитку [697]. 

Цікавим для нашого дослідження є підхід, коли 

конкурентоспроможність подано з погляду паспорта спеціальності 

економістів і менеджерів, а її індивідуально-мотиваційний компонент 

містить якості самостійності, гнучкості мислення, стресостійкості, 

наполегливості, відповідальності й цілеспрямованості [345]. 

Отже, узагальнюючи подані наукові позиції щодо ролі мотивації 

особистості на досягнення рівня конкурентоспроможності в професії, маємо 

підстави вважати потребово-мотиваційний компонент важливим для 

структури зазначеного утворення. 

Як бачимо, когнітивно-діяльнісний компонент 

конкурентоспроможності фахівця науковці розуміють як базовий, на основі 

якого здійснюється власне підготовка до професійної діяльності. Загалом 

змістове навантаження цього компонента зумовлене низкою компетенцій, які 

здобувають майбутні фахівці в процесі професійної підготовки в межах 

освітніх програм. 
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В інших наукових працях у структурі конкурентоспроможності 

вирізняють дві підструктури (блоки), до однієї з яких (базової) належать 

професійні знання, уміння й навички, технічне мислення, компетентність, 

сформовані засобами професійної освіти [31]. Однак деякі дослідники 

надають важливості саме діяльнісному аспекту готовності особистості до 

конкурентоспроможності, оскільки в їхніх уявленнях сутність цього 

компонента полягає в діяльності особистості на основі знань і вмінь, 

здобутих ними в процесі навчання, до того ж указаний компонент дає змогу 

фахівцям застосовувати на практиці набуті вміння, зокрема в педагогічній 

діяльності, методи активної соціально-психологічної взаємодії в процесі 

навчання й виховання студентів [191].  

Слід підкреслити, що, вивчаючи питання інтегральних характеристик 

конкурентоспроможного фахівця, діяльнісний компонент цього утворення 

науковці можуть визначати як взаємодію суб’єктів через результат діяльності 

(товар, послуги тощо) [196], при цьому зауважуючи, що цей компонент 

характеризується професійною компетентністю (знання, уміння, досвід) і 

високою якістю професійної діяльності, відповідальністю за доручену 

справу, творчим підходом до справи, потребою в саморозвитку, дотриманням 

трудової дисципліни, раціональним розподілом робочого часу, 

винахідливістю, оригінальністю, володінням комп’ютерними технологіями, 

знанням хоча б однієї іноземної мови, а також визнаючи важливою 

характеристикою зазначеного компонента професійну мобільність – 

здатність фахівця до ротації, його обізнаність щодо виробничого процесу в 

цілому, готовність здобувати нові знання, необхідні за мінливих умов 

сьогодення [196].  

Ми виявили, що компоненти конкурентоспроможності фахівця 

розмежовують на когнітивний (знання основних категорій, принципів і 

закономірностей професійної діяльності; знання сутності професії, знання й 

уміння самопізнання й самооцінювання свого професійного потенціалу) та 

діяльнісно-практичний (пізнавальні, комунікативні, регулятивні та інші 
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вміння й навички, що визначають успішність конкурентоспроможної 

поведінки) [421]. Деякі дослідники когнітивно-процесуальне навантаження 

конкурентоспроможності надають інтелектуальному та діяльнісному 

компонентам, при цьому дотримуючись думки, що інтелектуальний 

компонент конкурентоспроможності визначає сукупність знань, умінь, 

навичок, що формують цілісність сприйняття професійної сфери діяльності; 

потреба в самоосвіті та саморозвитку – професійне мислення, що визначає 

специфіку розв’язання професійних проблем (здатність до прийняття рішень, 

критичне мислення, гнучкість мислення, креативність тощо); натомість 

діяльнісний компонент виявляється в умінні ставити цілі та реалізовувати їх, 

планувати свою діяльність, здійснювати самоконтроль, рефлексію, бути 

готовим до інноваційної діяльності, розв’язання професійних проблем, 

зокрема в нестандартних ситуаціях [517].  

Іноді, акцентуючи увагу на особливостях професійної діяльності, 

наприклад, майбутніх менеджерів з туризму, науковці вводять до структури 

конкурентоспроможності фахівців зазначеного профілю додаткові уміння, 

що сприяють постійному саморозвитку в аспекті реакції на зміни ринку 

праці: 1) уміння застосовувати ефективні форми навчання: а) традиційні 

(лекції, практичні заняття, курсові та дипломні проєкти, самостійна робота, 

виробнича практика); б) інноваційні (закордонні стажування, навчальні 

експедиції до туристичного підприємства, організацію самостійної 

професійної діяльності студента, науково-практичні конференції); 2) уміння 

використовувати методи активного та інтерактивного навчання (ділові, 

рольові ігри, тренінги, конкретні ситуації, проблемні бесіди, проєктну 

діяльність, дискусії тощо) [517]. Однак ми вважаємо, що ці додатково 

виокремлені вміння стосуються більшою мірою не конкурентоспроможного 

менеджера з туризму, а викладачів, які мають підготувати такого фахівця. 

Схвально ми оцінюємо здобутки науковців, які надають значення 

інноваційній спрямованості як характеристиці конкурентоспроможного 

фахівця [561]. Виокремлюючи компоненти досліджуваного утворення, вони 
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наголошують, що, крім високого рівня професійної компетентності, 

необхідного для забезпечення можливості належного виконання спеціалістом 

тих функцій і завдань, які становлять  сутність, зміст і характер відповідної 

виробничої діяльності, у конкурентоспроможного фахівця має бути 

сформованою чітка психологічна спрямованість саме на ту професійну 

діяльність, до якої її як фахівця системно й цілеспрямовано готували в 

закладі вищої освіти відповідно до стандартів освіти та освітньо-

кваліфікаційної характеристики обраної ним спеціальності [561]. Тоді 

пріоритетною якістю одного претендента на посади перед іншими стане 

розвинена психологічна готовність не тільки виконувати виробничі функції, 

але й розробляти та активно впроваджувати в практику інноваційні рішення, 

спрямовані на суттєве вдосконалення продукції й технології. Організація 

виробництва та управління ним, а отже, інноваційний характер мислення, 

загальна стратегічна спрямованість фахівця, глибока внутрішня потреба, 

постійна готовність і розвинене прагнення постійно оновлювати свої знання 

й навички, орієнтуючись на провідні світові тенденції розвитку галузі, 

стають значущими компонентами в здатності сучасного фахівця витримувати 

конкуренцію [561]. 

Ми з’ясували, що досить часто науковці зосереджують увагу на 

соціальних, етичних та управлінських компетентностях, що мають бути 

сформовані в межах когнітивно-діяльнісного компонента 

конкурентоспроможності, зауважуючи, що знання, уміння, навички 

комунікативного, регулятивного й іншого характеру, які визначають 

успішність конкурентоспроможної поведінки, соціально-особистісні, 

економічні, організаційно-управлінські, загальнонаукові, загальнопрофесійні 

спеціальні компетентності становлять змістовно-процесуальний компонент 

[331]. Таке розуміння сутності зазначеного компонента можна вважати 

близьким до визначення конкурентоспроможності, тобто загального 

розуміння структури вказаного утворення, більшість компонентів якої 

пов’язані із соціальними та етичними аспектами професійної реалізації, тоді 
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структура конкурентоспроможності фахівця містить професійну придатність, 

професійну належність, професійну освіту, становлення на рівні 

багатопрофільності, багаторівневості, культурного й професійного розвитку, 

високої кваліфікації, професійну компетентність, цивільну й етичну зрілість 

особистості [323]. Цінними ми визнаємо ідеї про етичність фахової 

діяльності як компонента конкурентоспроможності фахівця інженерного 

профілю, оскільки кожен сучасний фахівець повинен мати почуття особистої 

відповідальності за свої дії та рішення, за можливі результати й наслідки в 

майбутньому, за можливий їх негативний вплив [564], якщо хоче бути 

затребуваним на ринку праці та шанованим у професійному середовищі.  

Компонент конкурентоспроможності, до якого можна зарахувати 

сформованість знань і вмінь, учені виокремлюють в аспекті професійної 

кваліфікації, соціальної компетентності, у складі якої – економічна, правова, 

менеджерська, політична грамотність та відповідний досвід діяльності й 

відносин [128].  

Аналізуючи формування конкурентоспроможності економістів і 

менеджерів. деякі дослідники виділяють професійно-репродуктивний 

компонент зазначеного утворення, зміст якого можна вважати дотичним до 

системи формування професійних знань і вмінь, оскільки він поєднує 

профмайстерність, ризик, покращення професійних знань, зв’язки 

планування, ділове спілкування та інформативність [345].  

Отже, наведений вище аналіз позицій учених засвідчив досить 

різнопланове розуміння ними змісту компонента конкурентоспроможності 

фахівця, у межах якого мають бути сформовані знання та вміння. 

Узагальнюючи підходи дослідників до виявлення ролі знань і вмінь у 

набутті конкурентоспроможності, визнаємо за доцільне визначити 

когнітивно-операційний компонент важливим у структурі дослідженого 

утворення. 

Більшість науковців, які вивчали проблему конкурентоспроможності 

фахівців, виділяли як окремий компонент цього утворення те, що було 



267 
 

 

пов’язаним зі здатністю особистості до рефлексії, оцінювання особистих 

ресурсів, самоаналізу та самозмінення, оскільки рефлексивно-оцінний 

компонент дає змогу педагогам професійного навчання усвідомлювати й 

оцінювати рівень своєї конкурентоспроможності, виявляти потребу в її 

формуванні, виявляти причини, що гальмують її розвиток [191]. Учені, які 

дотримуються подібної думки щодо змісту рефлексивно-оцінного 

компонента конкурентоспроможності фахівця, уключають до нього 

самооцінювання, самоконтроль, самоаналіз, управління саморозвитком і 

професійним зростанням, саморегуляцію поведінки та діяльності [331; 559]. 

Окрім цього, вони зазначають, що структура і зміст конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця залежить від ряду внутрішніх (індивідуально-

особистісних) та зовнішніх (нормативних і соціально-організаційних) 

чинників, і пояснюють таке твердження тим, що індивідуальні схильності, 

здібності, нахили, риси характеру, професійно значущі якості дають змогу 

студентам ефективно оволодівати обраною професією та виконувати в 

подальшій професійній діяльності різноманітні спеціальні професійні 

функції, тоді як нормативні й соціально-організаційні чинники зумовлюють 

розвиток рефлексії в майбутніх фахівців [331]. Безперечно, нормативні 

чинники задають відповідність усіх характеристик майбутнього фахівця 

вимогам державного освітнього стандарту, працедавців та суспільства як 

комплексного користувача професійних послуг; соціально-організаційні – 

дають усвідомлення особистості про користь певних професійних послуг і 

потребу в них різноманітних соціальних структур користувачів, а отже, 

вимагають від випускників гнучко орієнтуватися на ринку праці й бути 

готовими до продовження освіти, до перекваліфікації, самоосвіти та 

саморозвитку [331]. 

Дослідники закладають рефлексію конкурентоспроможності фахівця 

також у зміст морально-естетичного компонента цього утворення й 

зауважують, що в межах зазначеного компонента відбувається прагнення до 

етичного самовдосконалення, виявлення особистісних перспектив 
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конкурентоспроможної поведінки, самовдосконалення відповідно до 

ідеальної моделі конкурентоспроможності особистості [421]. Підтримуючи 

наведене вище твердження, підкреслюємо важливість для майбутніх фахівців 

усвідомлення ідеального образу успішного випускника.Щоправда, іноді, 

обстоюючи таку саму думку щодо ролі рефлексії у формуванні 

конкурентоспроможності фахівця, науковці називають цей компонент 

парадигмально-прогностичним, уміщуючи рефлексивні характеристики до 

складу ще двох компонентів конкурентоспроможності, оскільки в межах 

інформаційно-змістовного компонента, на їхнє переконання, на основі 

самооцінювання та регулятивних дій відбувається визначення стратегії й 

тактики конкурентоспроможної поведінки, а в межах операційно-

діяльнісного компонента формуються вміння та навички, зокрема й 

регулятивні, що сприяють успішності конкурентоспроможної поведінки 

[697]. На нашу думку, правильне рішення приймають ті науковці, хто зміст 

рефлексії конкурентоспроможності вкладає в професійний компонент 

утворення, характеризуючи його як здатність до адаптації в конкретному 

середовищі, рефлексію власної діяльності [61], а також ті, хто визнає, що 

рефлексія конкурентоспроможності залежить від рівня сформованості 

інженерного мислення, бо вміння майбутнього інженера здійснювати 

рефлексію дає змогу усвідомлювати якість процесу і результату проєктно-

конструкторської діяльності з позицій вимог ринку, а також впливає на 

самостійність у виборі стратегій діяльності [445], і ще ті, хто до рефлексивно-

контрольного компонента зазначеного утворення зараховує бажання 

лідерства, прагнення визнання та отримання винагороди [345]. 

Отже, уважаємо за доцільне виокремити в структурі 

конкурентоспроможності фахівця оцінно-рефлексивний компонент, що за 

змістом відображатиме рівень сформованості адекватного самооцінювання 

студента, на основі чого відбуватиметься самокоригування особистих 

ресурсів та рівня професійної готовності. 
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Окрім найбільш повторюваних компонентів конкурентоспроможності в 

працях учених, слід розглянути ще й оригінальні підходи до розуміння 

структури досліджуваного утворення.  

Цінним для нашого дослідження вважаємо й визначення 

Ю. Завалевським таких структурних компонентів конкурентоспроможності 

вчителя, як: 1) професійний, що передбачає вміння розв’язувати педагогічні 

завдання (предметні, комунікативні, організаційні, інтелектуальні тощо); 

2) поведінковий, який позначається на активності залучення вчителя до всіх 

видів професійної діяльності, умінні розподіляти власні ресурси та уникати 

професійного вигоряння; 3) особистісний, що передбачає сформованість 

морально-етичних, інтелектуальних і вольових якостей особистості, що 

дають змогу бути конкурентоспроможним на ринку праці [207].  

Є науковці, які наполягають на виокремленні особистісно-

психологічних особливостей майбутнього фахівця, що також мають бути 

скориговані відповідно до проблеми формування конкурентоспроможності. 

При цьому вчені можуть або визначати компоненти психологічної стійкості 

(упевненість у собі, просторово-часова орієнтація, ідентифікація з певною 

соціальною, референтною групою) та морально-етичної позиції (прагматичне 

або етичне самообмеження під час вибору засобів досягнення особистісно 

значущих цілей) [128]; або виокремлювати комунікативний (який виступає як 

засіб взаємодії суб’єктів) і нормативно-ціннісний (що передбачає виконання 

прийнятих правил поведінки суб’єктами конкуренції, однак ці правила мають 

бути засновані на моральних нормах життєдіяльності суспільства та 

суспільно значущих цілях) компоненти, тоді зазначені компоненти структури 

конкурентоспроможності називають компетентностями, які необхідно 

сформувати на базі контекстного підходу в освітньому процесі [196]. 

Цікавим, на нашу думку, є підхід до структури 

конкурентоспроможності фахівця в системі середньої професійної освіти на 

прикладі підготовки менеджерів готельно-туристського сервісу, коли серед 

складників такої структури виділяють: а) конкурентоспроможність 
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особистості фахівця; б) конкурентоспроможність фахівця на ринку праці; 

в) статусну конкурентоспроможність фахівця [204]. Тоді компонентами 

конкурентоспроможності особистості студента визначають регулятивно-

адаптаційний, компонент спрямованості, іміджевий, когнітивний, 

професійний і комунікативний компоненти, при цьому до важливих 

елементів конкурентоспроможності особистості майбутнього менеджера 

належать професійні компетентності та професійно-значущі якості [204]. 

Деякі дослідники наполягають на особистісному компоненті 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців з туризму, звертаючи увагу на 

важливість урахування та впливу на психофізіологічні характеристики 

особистості (темперамент, тип нервової системи, стресостійкість), що мають 

бути розвиненими в аспекті витримування конкурентної боротьби [517]. 

Також існує погляд, за яким компонентами конкурентоспроможної 

особистості є соціальна грамотність, професійна мобільність, творча 

активність, психологічна підготовленість [555]. 

Уважаємо оригінальною та цінною й позицію вчених, які в структурі 

конкурентоспроможності економіста виділяють якості, необхідні фахівцеві 

зазначеного профілю для його здатності витримувати конкуренцію, серед цих 

якостей варто назвати: пошук можливостей та ініціативність (уміти виявляти 

й використовувати нові та креативні ділові можливості; діяти за умов 

обставин); завзятість і наполегливість (готовність до подолання перешкод, 

змінювання стратегій, щоб досягти мети); готовність до ризику (надавати 

перевагу ситуаціям ,,виклику” або помірного ризику; зважати на ризикову 

ситуацію; уживати заходів для зменшення ризику або контролю результатів); 

орієнтація на ефективність якості (знаходити шляхи для покращення, 

пришвидшення з метою досягнення ефективності роботи та успіху в 

професійній діяльності); здатність брати на себе відповідальність для 

виконання якісної роботи; брати участь у колективному вирішенні питань та 

успішно здійснювати партнерську діяльність, знаходячи спільну мову; 

цілеспрямованість (уміння формулювати мету; здатність до передбачення, 
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постійного визначення та коригування короткострокових завдань); 

незалежність і впевненість у власних можливостях (прагнення до 

незалежності від правил та контролю, здатність усвідомлювати й 

розраховувати лише на власні сили у проблемних професійних ситуаціях та у 

випадку неуспіху; віра в здатність виконувати складні завдання) [704].  

На підставі вивчення значної кількості вищенаведених поглядів 

дослідників можемо зробити висновок про важливість урахування в 

структурі конкурентоспроможності змісту, пов’язаного з індивідуальними 

характеристиками особистості.  

Отже, на підставі аналізу підходів учених щодо визначення 

структурних компонентів конкурентоспроможності особистості (випускників 

закладів вищої освіти, майбутніх фахівців) у дослідженні ми виокремлюємо 

такі структурні компоненти конкурентоспроможності фахівця, як потребово-

мотиваційний, когнітивно-операційний, оцінно-результативний. 

 

3.3  Компоненти структури конкурентоспроможності фахівця 

муніципальної економіки 

 

Оскільки сформованість конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця муніципальної економіки виявляється відповідно сформованості 

кожного із визначених вище компонентів, уважаємо за потрібне 

схарактеризувати зміст кожного із них детальніше.  

 

3.3.1 Потребово-мотиваційний компонент 

 

Розглянуті вище підходи науковців до визначення структурних 

компонентів конкурентоспроможності дозволяють узагальнити змістове 

наповнення потребово-мотиваційного аспекту зазначеного утворення. Так, 

більшість дослідників визначає важливими для досягнення особистістю 

конкурентоспроможності у професійній реалізації наявність високого рівня 

мотивації до успіху, потребу у досягненнях, незалежності (В. Бикова) [61]; 

неабиякого значення науковці надають мотивації до професійної реалізації 
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(професійної спрямованості), що виявляється через усвідомлення важливості 

професії для соціального успіху (С. Хазова) [665], та мотивації до 

професійного навчання (Є. Євплова) [191], виокремлюючи при цьому 

значущість сформованого інтересу до навчання, що дозволяє актуалізувати у 

процесі професійної реалізації на різних етапах життя потребу і здатність 

отримувати нові знання в умовах, що змінюються (Л. Ємельянова) [195]. 

Важливим в аспекті формування конкурентоспроможності видається мотив 

активності у процесах професійного самоствердження (В. Мєзінов) [421], що 

можна пов’язати із виявленням лідерських якостей (О. Романовський) [558], 

які в свою чергу, позначаються на успішності діяльності, визнанні її 

результатів у професійній спільноті (Д. Мустафіна) [445]. Оскільки для 

конкурентоспроможного фахівця важливими якостями є здатність до ризику 

та активність, уваги заслуговує думка науковців про мотив подолання 

перешкод, що визначає активність у складних соціальних ситуаціях 

(М. Рожков) [555].  

У з’ясуванні змісту потребово-мотиваційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

засадничими вважаємо положення теорії мотивації (Є. Ільїн, О. Леонтьєв, 

В. Семиченко) [254; 384; 585] та теорії потреб (А. Маслоу) [414].  

Багаточисельні праці з мотивації [254, 384, 585, 414, 558] присвячено 

вивченню структури мотиву, його засобів та функцій у межах теорії 

досягнень успіху. А оскільки конкурентоспроможність визначає 

спрямованість особистості на боротьбу та здатність перемагати, вважаємо за 

доцільне використовувати результати цих наукових надбань у нашому 

дослідженні. 

Корисним уважаємо дослідження Л. Грень, В. Михайліченко, 

О. Романовського, у якому схарактеризовано особливий вид мотивації – 

мотивацію досягнення як прагнення до успіху, високих результатів у 

діяльності, що організує цілісну поведінку, підвищує активність особистості, 

впливає на формування цілі й вибір шляхів її досягнення [563, с. 231]. Ми 
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погоджуємося із цими авторами в тому, що мотивацію досягнення зумовлено 

активною життєвою позицією, умінням вибудовувати стратегію поведінки, 

орієнтовану на успішність та результативність діяльності. Відомо, що ті, хто 

прагнуть успіху, досягають у житті набагато більшого порівняно з тими, у 

кого така мотивація відсутня, а тому мотивацію досягнення можна вважати 

джерелом природи домагань, високого самооцінювання особистості.  

У концепції зарубіжного науковця Г. Мюррея визначено ще один 

аспект мотивації досягнення, який ми визнаємо важливим для формування 

конкурентоспроможності особистості. Так, учений підкреслює, що мотив 

досягнення є потребою впоратись із чимось важким, тобто є таким, що 

містить потребу долання перешкод, при цьому стає неважливим те, як 

людина впорається із цими перешкодами: за допомогою відкритих дій чи 

маніпуляцій. Науковець стверджує, що долати перешкоди – значить 

перевершувати не лише інших, а й самого себе [787]. У такий спосіб 

особистість із визначеним мотивом досягнення успішно досягає цілей і 

розвиває самоповагу. Теорію успіху розвивають також і Д. Мак-Клеланд та 

Х. Хекхаузен, у працях яких протиставлено успіх і запобігання невдачам. 

Дослідники наголошують, що для людини, орієнтованої на успіх, 

характерними моделями поведінки стають ситуації прийняття на себе 

відповідальності за результат справи [670; 784]. Отже, сформованість мотиву 

досягнення демонструє, наскільки людина прагне до підвищення власних 

активів, наскільки вона є залежною від визнання свого успіху суспільством. 

Обов’язковою для формування конкурентоспроможності фахівця 

визначаємо професійну спрямованість особистості, що виявляється 

переважно через сформованість спрямованості на реалізацію в професії, 

цінність професійної реалізації. У цьому аспекті значущості набуває думка 

О. Резван про ціннісні пріоритети майбутніх фахівців, серед яких цінності 

професійної реалізації посідають незначне місце, тому й мотивація щодо 

професійної підготовки може бути невиявленою [548]. Отже, категорія 

студентів, що не планує реалізовуватись у професії, не має претензій на 
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конкурентність у боротьбі за фахове місце на ринку праці, а заклад вищої 

освіти постає перед проблемою потрібності на ринку освітніх послуг, а 

значить,повинен створити умови для мотивації майбутніх фахівців до 

професійної спрямованості. 

Вагомості у формуванні потребнісно-мотиваційного компонента 

конкурентоспроможності фахівця надаємо теорії атрибуції В. Вайнера, що 

обґрунтовує мотивацію причинами пояснення людиною власних успіхів або 

невдач. Так, науковцем було експериментально підтверджено, що людина з 

високою мотивацією досягнень пов’язує успіх або неуспіх із рівнем 

здібностей та старань, а ті, хто мають низький рівень мотивації, причинами 

успішності/неуспішності вважають переважно талан [800]. Зазначений 

висновок, на наше переконання, тісно узгоджується з теорією про локус 

контролю Дж. Роттера, що характеризує схильність людини приписувати 

відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім силам 

(екстернальний локус контролю) або власним здібностям і зусиллям 

(інтернальний локус контролю), тому стверджуємо, що локус контролю є 

стійкою властивістю індивіда, що формується в процесі його соціалізації 

[320]. Ураховуючи вищесказане, уважаємо за необхідне звертати увагу на 

формування в студентів мотивації щодо само оцінювання причин результатів 

діяльності. 

Оскільки конкурентоспроможність характеризується спрямованістю 

особистості на досягнення, успіх, боротьбу й перемогу, важливим стає 

виокремлення серед низки мотивів мотиву професійних домагань. 

Професійні домагання визначають ступінь бажання досягти певного рівня 

професійної реалізації. При цьому чинниками домагань стають ситуації 

досягнення, визнання особистого успіху іншими людьми, можливість 

самореалізації у професії, творення кар’єри тощо. На думку деяких 

дослідників, рівень домагань особистості зумовлюється її прагненням 

переживати успіх й уникати поразки. У цілому невідповідність між рівнем 

домагань і рівнем можливостей особистості стає причиною її розвитку, 
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мобілізує діяльність, змушує активізуватися. Рівень домагань залежить від 

успішності людини в результатах її діяльності, оскільки успіх зумовлює 

прагнення до складніших цілей, водночас неуспіх змушує людину знижувати 

власний рівень домагань [548].  

Із проблемою можливості обмеження особистих домагань пов’язано 

теорію С. Хобфолла, який наголошує на вагомому принципі ресурсного 

підходу – принципі ,,консервації” ресурсів, який визначається можливістю 

людини отримувати, зберігати, відновлювати, примножувати, 

перерозподіляти ресурси згідно з особистими цінностями [760]. Завдяки 

такому розподілу людина має можливість адаптуватися до мінливих умов 

життєдіяльності, а в разі втрати одного з ресурсів інші виконують функцію 

обмеження особистих домагань [760]. На наш погляд, в аспекті нашого 

дослідження зазначена теорія дає змогу акцентувати увагу на формуванні 

мотивів адекватного самооцінювання, що сприятиме можливості набувати 

позитивного досвіду в межах відповідних ситуації домагань. 

Уважаємо за необхідне звернути увагу на мотив інтегрованості в 

професійне середовище, що може бути провідним для здобуття визнання 

майбутнього фахівця адміністраціями конкретних професійних середовищ. 

Науковці підкреслюють, що адаптація до середовища передбачає активну 

позицію особистості, усвідомлення свого соціального статусу й пов’язаної з 

ним рольової поведінки як форми реалізації індивідуальних можливостей 

особистості в процесі розв’язання загальних завдань. Саме в її межах 

відбувається детальне ознайомлення з колективом і новими обов’язками; 

засвоєння стереотипів поведінки; а згодом – асиміляція (повне 

пристосування до середовища) і, нарешті, ідентифікація (ототожнення 

особистих інтересів і цілей із загальними) [466, с. 93]. Однак деякі вчені 

твердять про неминучість проходження особистістю в межах адаптації в 

новому колективі стадій ознайомлення (отримання інформації про нову 

ситуацію в цілому, критерії оцінювання різних дій, норм поведінки), 

часткового пристосування (переорієнтації працівника, визначення ним 
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головних елементів нової системи цінностей за умови збереження більшості 

своїх принципів), асиміляції (повного пристосування людини до середовища, 

її ідентифікації з новою групою, ототожнення із цілями нового професійного 

середовища) [322, с. 142].  

Узагальнюючи такі наукові позиції, можемо зауважити про важливість 

для майбутнього фахівця, який має намір вступити у конкурентну боротьбу зі 

перше робоче місце з метою подальшої реалізації у професії, усвідомлення 

неминучості процесів, результатом яких має стати інтеграція на новому місці 

роботи, входження у колектив. У зазначеному аспекті 

конкурентоспроможність стає сходинкою у процесі професійного 

становлення. При цьому, високий ступінь мотивації до навчання 

забезпечується в сучасному академічному середовищі не методами 

жорсткого контролю, а свідомим вибором кожним студентом обсягу знань та 

навичок, необхідних для оволодіння професією та формування професійної 

кар’єри [280]. 

Слід зауважити, що деякі дослідники характеризують процес 

професійного становлення особистості як симбіоз перетворення свідомості 

людини: від професійного самовизначення до майстерності, визначаючи при 

цьому етапи, пов’язані із включенням особистості в конкретну діяльність та 

належність до конкретного середовища: 1) усвідомлення цілей професійної 

діяльності, прагнення знати свою справу, опанувати її в повному обсязі та 

засвоїти всі професійні функції, визначення структури професійних відносин 

і пошук свого місця в професії; відповідність людини й професії 

встановлюється в модальності ,,хочу”, характеристика суб’єкта діяльності – 

мрійливий, професійне становлення – невиражене; 2) засвоєння основних 

знань, вимог професії до фахівця, усвідомлення своїх можливостей, уявлення 

про виконання цієї діяльності, здійснення її за зразком, установлення 

професійних контактів, входження в професійну спільноту; відповідність 

людини і професії встановлюється в модальності «знаю», характеристика 

суб’єкта діяльності – усвідомлений, професійне становлення – виражене, 
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пасивне; 3) практична реалізація обраних професійних цілей, самостійне й 

усвідомлене виконання діяльності, формування власного індивідуального 

стилю, формування певного середовища професійних контактів, 

інтенсифікація процесу професійного спілкування; відповідність людини й 

професії встановлюється в модальності ,,можу”, характеристика суб’єкта 

діяльності – умілий, професіональне становлення – активне; 4) вільне 

виконання професійної діяльності, активізація кар’єрного зростання, пошук 

складних професійних завдань, професійне вдосконалення, майстерність і 

творчість, відчуття значущості професійних контактів, усвідомлення своєї 

професійної неповторності, бажання передання досвіду іншим; відповідність 

людини й професії встановлюється в модальності ,,роблю”, характеристика 

суб’єкта діяльності – творчий, професійне становлення – стійке [709].  

Отже, маємо підстави стверджувати, що відбувається перетворення 

професійного становлення від невираженого до стійкого з модальністю від 

,,хочу” до ,,роблю”. При цьому конкурентоспроможним фахівця можна 

вважати вже на третьому рівні професійного становлення, коли він, відчувши 

власну готовність до діяльності (характеристика ,,вмілий”), починає активно 

включатись у процеси професійної комунікації, результатом чого стає 

усвідомлення спроможності (модальність ,,можу”) витримувати 

конкуренцію. 

Узагальнюючи наукові доробки фахівців щодо ролі мотивації та потреб 

у досягненні особистістю конкурентоспроможності на ринку праці, 

підкреслюємо важливість виокремлення потребово-мотиваційного 

компонента цього утворення [272; 775], адже ,,<…> в процесі організації 

формування умінь та навичок особливого значення набуває мотивація 

студентів, оскільки розуміння ними значущості нових знань, умінь, навичок є 

необхідною умовою самої можливості їх глибокого засвоєння” [562, с. 98]. 

Уважаємо, що рівень мотивації впливає на якість результатів діяльності, бо 

погоджуємося з тими науковцями, які твердять, що: 1) ,,сильні” й ,.слабкі” 

студенти різняться не стільки рівнем інтелекту, скільки рівнем мотивації 
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навчальної діяльності: у ,,сильних” студентів переважає внутрішня 

мотивація, а в ,,слабких” – зовнішня; 2) мотивація здатна частково 

компенсувати недостатній обсяг знань, умінь і навичок та наявність 

необхідних здібностей, однак відсутність мотивації не може компенсуватися 

рівнем знань [364]. 

Отже, на наше переконання, указаний компонент передбачає високу 

мотивацію студентів щодо професійної діяльності, мотивацію досягнення, 

адекватний рівень домагань; формує потребу в успішній діяльності та 

визнанні досягнень; забезпечує потребу в саморегуляції поведінки та 

діяльності, самоствердження, самовираження, потребу в саморозвитку і 

оволодінні професією; потребу в неперервному професійному 

самовдосконаленні, підвищенні професіоналізму; дозволяє сформувати 

потребу в розвитку власної конкурентоспроможності; відображає цінності і 

сенс його професійної діяльності; формує інтерес до професійної діяльності; 

передбачає професійно спрямовану орієнтацію, сприяє розвитку 

спрямованості на засвоєння знань, умінь, навичок професійної діяльності; 

відображає ціннісні орієнтації особистості фахівця, його позитивну 

настанову на різноманітні види соціально-значущої активності.  

 

3.3.2 Когнітивно-операційний компонент 

 

Під час характеристики когнітивно-операційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки ми 

орієнтувалися, по-перше, на твердження науковців про важливість для 

професійної реалізації, зокрема за умов жорсткої конкуренції, сформованих 

знань, умінь, компетенцій (як фахових, так і загальнопрофесійних); по-друге, 

на доведену дослідниками тезу щодо потреби для конкурентоспроможного 

фахівця сформованості особистісних якостей, які дають змогу починати 

боротьбу й витримувати конкуренцію: лідерський потенціал, здатність до 

ризику, соціальна відповідальність, комунікативна активність, професійна 

мобільність тощо [128; 195; 196; 517; 555; 558; 561; 563; 624]. 
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Нам імпонує думка деяких учених про визначення основних 

характеристик професійного становлення фахівця загальної та професійної 

підготовленості, що виявляється у формі попередніх (для опанування 

професії) і кваліфікаційних (з урахуванням рівня професіоналізації) знань і 

вмінь, необхідних для виконання стандартних та нетипових професійних 

завдань [67]. Підтримуючи цю думку щодо формування когнітивно-

операційного компонента конкурентоспроможності майбутнього фахівця, 

уважаємо її де в чому дотичною до теорії таксономій цілей Б. Блума, що дає 

змогу визначати рівень компетентності фахівця через вимірювання його 

діяльності в когнітивній, афективній і психомоторній сферах [805]. Таке 

наше порівняння підтверджено й висновком В. Бодрова про характеристики 

професійного становлення, серед яких науковець виділяє рівень 

функціональної готовності й резервів організму до трудової діяльності, 

розвиток професійно важливих фізіологічних функцій аналізаторів і 

фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість) та стан індивідуально-

психологічних функцій людини (насамперед професійно важливих якостей 

для конкретної діяльності), що характеризують пізнавальні процеси й 

психомоторику, темперамент, характерологічні та емоційно-вольові 

особливості особистості [67]. 

Отже, можемо зробити висновок, що для формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця слід орієнтуватись на якісну 

зміну усієї особистості студента в аспекті впливу на ті його особистісні 

якості, які дозволятимуть найбільш якісно реалізовуватись у фаховій 

діяльності та у професійних комунікаціях. 

На нашу думку, ідея формування конкретного особистісного утворення 

в межах фахової підготовки майбутніх економістів потребує уточнення 

наукових підходів до коригування змісту дисциплін за умови незмінного за 

структурою та кредитним навантаженням навчального плану підготовки 

фахівця. Дослідники пропонують вирішення зазначеної проблеми, 

підкреслюючи змінення динаміки професійного становлення студентів 
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упродовж навчання в закладах вищої освіти, а також змінення 

психологічного й навчального навантаження студентів від першого до 

п’ятого курсів, однак при цьому не акцентують уваги на зміненні змісту 

навчальних дисциплін, що в навчальних планах репрезентовані як 

гуманітарні, фундаментальні на перших курсах і як спеціалізовані – на 

старших курсах [645]. Проте нам імпонує увага науковців до виокремлення 

процесів професійної спеціалізації, зокрема до реального ознайомлення 

студентів зі спеціальністю на четвертому курсі під час проходження 

практики. Слід зауважити, що, на наше переконання, момент залучення 

майбутніх фахівців до практичної професійної діяльності має стати новим 

етапом для їхнього професійного самоусвідомлення. У такий спосіб студент 

має змогу не лише ознайомитись із реальними процесами професійної 

діяльності, але й налагодити перші професійні комунікації, справити 

враження на членів професійної спільноти, а отже, заявити про себе як про 

фахівця на ринку праці. 

Схожою є позиція вчених щодо ролі практик у професійному 

становленні майбутніх фахівців, які проаналізували досвід застосування 

особистих комунікацій студентів для розширення бази практик та ймовірного 

працевлаштування практикантів за місцем мешкання [116]. 

За нашими спостереженнями, найбільш повторюваними в наукових 

розвідках є тези про необхідність створення в межах закладу вищої освіти 

можливостей для застосування студентами здобутих знань у розв’язанні 

практичних завдань, часто нестандартних, а отже, вагомої ролі набуває 

упровадження в навчальний процес освітніх технологій, що дають змогу 

реалізувати компетентність студентів. Ефективними, зокрема, визнаємо 

кейсові технології, реалізація яких дає змогу сформувати в студентів навички 

всебічного аналізу ситуацій зі сфери професійної діяльності, оперативного 

прийняття рішення ,,тут і зараз”; уміння затребувати додаткову інформацію, 

необхідну для уточнення ситуації, самостійного прийняття рішення на основі 

групового аналізу ситуації тощо [114, с. 73]. Крім того, актуальним для 
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конкурентоспроможного фахівця є сформованість уміння створювати 

команду й працювати в ній відповідно до розподілу ролей у діяльності, тому 

найбільш ефективною для формування зазначених умінь уважаємо сучасну 

технологію тимбілдингу, репрезентовану в узагальненні досвіду практичної 

діяльності науковців О. Романовського, В. Шаполової, О. Квасник, Т. Гури, 

які зазначають, що вміння створювати команду сприяє підвищенню 

компетентності й конкурентоспроможності лідера, розвиває в нього вміння 

приймати рішення та ефективно діяти за умови виникнення труднощів, 

створювати найбільш продуктивну форму організаційної взаємодії, дібравши 

належні інструменти командоутворення [564].  

Корисним щодо формування будь-якого утворення в студентів у 

процесі фахової підготовки вважаємо підхід, автори якого довели доречність 

уведення елементів науково-методичного доробку з теми дослідження до 

різних дисциплін згідно з навчальним планом підготовки фахівця, оскільки за 

умови організації експерименту в такому вигляді, по-перше, зникає проблема 

коригування навчального плану, ресурсного забезпечення викладання 

додаткової дисципліни, по-друге, експеримент реалізовується в межах 

коригування змісту декількох навчальних дисциплін, тому проблема 

дослідження актуалізується в різних галузях наукового знання [548, с. 321]. 

Отже, підкреслюючи важливість реалізації принципу наступності та 

перспективності у фаховій підготовці загалом та у формуванні 

конкурентоспроможності зокрема, наголошуємо на важливості виокремлення 

навчальних дисциплін на різних курсах і коригування їхнього змісту з 

акцентом на деяких аспектах проблеми конкурентоспроможності фахівця 

муніципальної економіки. 

Слід підкреслити, що в галузі професійної освіти важливим є 

урахування думки працедавців щодо необхідності формування того чи 

іншого якісного утворення в майбутніх фахівців, саме тому науковці 

спрямовують зусилля на моніторинги вимог працедавців до претендентів на 

вакансії, визначаючи при цьому, наскільки є важливими для бізнес-структур 
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конкретні компетенції претендента. У цьому аспекті потрібними вважаємо 

праці Ю. Завалевського, О. Резван, Л. Вороновської, у яких подано аналіз 

змісту вакансій працедавців та резюме претендентів на певні посади, увагу 

закцентовано на важливості формування в майбутніх фахівців адекватного 

самооцінювання особистих ресурсів, рівня готовності та домагань з метою 

отримання бажаної посади [116; 207; 548]. Отже, звідси, на нашу думку, 

випливає висновок, що для майбутніх фахівців муніципальної економіки, які 

мають стати конкурентоспроможними на ринку праці за умов жорсткої 

конкуренції зі спеціальності, важливим буде введення до змісту навчальних 

дисциплін гуманітарного та професійного циклів саме активних видів 

діяльності студентів щодо моніторингу зазначеної проблеми на сайтах з 

працевлаштування, формування вмінь створення ефективного резюме, 

орієнтація студентів на особливості проходження співбесід і тестів зі 

спеціальності з метою отримання бажаного місця роботи. 

Зважаючи на висновки науковців [128; 196; 517; 555], актуальним для 

конкурентоспроможного фахівця визначаємо формування таких 

особистісних якостей, які дозволяють надавати працедавцю перевагу перед 

іншими претендентами: асертивності, комунікативної активності, соціальної 

відповідальності, мобільності. 

Переважна більшість дослідників визнає необхідність для професійної 

реалізації фахівця сформованості в нього комунікативних умінь, що дають 

змогу встановлювати міжособистісні контакти насамперед у межах 

студентської групи [312], у ділових відносинах із викладачами, 

представниками професійної спільноти, опонентами й партнерами. Деякі 

науковці, вивчаючи роль комунікативної компетентності для майбутніх 

економістів, наголошують на її зв’язку з процесами соціальної взаємодії та 

співпраці, умінням працювати в групах, брати соціальні та етичні 

зобов’язання [215]. На їхню думку, працедавці зацікавлені у фахівцях, яким 

властиві емоційна стійкість, здатність обирати оптимальний стиль 

спілкування в різних ситуаціях, аргументовано доводити власні погляди, 
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керувати своєю поведінкою [215, с. 76]. Науковець Т. Колбіна зазначає, що 

комунікативні вміння забезпечують комфортну атмосферу на робочому 

місці, підвищують самооцінку людини, впевненість в собі, формують 

лідерські якості. Комунікативна підготовка необхідна для повноцінного 

життя особистості, її розвитку й самореалізації, успішної професійної 

діяльності й кар'єрного зростання, а також для виховання «громадянина 

світу» [ 316, с. 41].  

Отже, у формуванні комунікативного аспекту конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців муніципальної економіки слід звернути увагу на розвиток 

у студентів: а) вольових якостей, які дадуть змогу забезпечити вплив на 

партнерів, управління їхньою увагою; б) емоційного складника, що посилить 

тенденції управління власними емоціями в процесах комунікації; в) рівня 

володіння мовними техніками, а також на поглиблення знань з мови, 

розвиток навичок користування мовними засобами, риторичними правилами 

та законами спілкування; г) розуміння психології партнера тощо. 

Ураховуючи вищесказане,  уважаємо за потрібне поєднувати в змісті 

навчальних дисциплін психологічного й мовного спрямування інформацію 

про особливості професійної комунікації та вправи для відпрацювання 

комунікативних технік і технологій. При цьому нагальним є, на наше 

переконання, змінення підходу до викладання навчальних дисциплін 

гуманітарного циклу, що пов’язано як із технологічним підходом (інтеграція 

змісту з проблеми комунікації в програми навчальних дисциплін і 

дотримання логічних зв’язків у репрезентуванні зазначеного аспекту в межах 

викладання дисциплін), так і з цільовим навантаженням (формування в 

майбутніх економістів емоційно-вольових, креативних, перцептивних 

якостей). 

Особливого значення у формуванні конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців надаємо розвитку іншомовної компетентності студентів, 

оскільки розширення кордонів професійного спілкування із зарубіжними 

партнерами, робота з фаховою документацією, можливості зарубіжних 
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контактів, зокрема на платформах професійних ініціатив, що відбуваються за 

сприяння зарубіжних партнерів, зумовлюють посилення уваги сучасних 

університетів до надання послуг іншомовної підготовки [274]. При цьому 

варто зауважити, що ми позитивно оцінюємо як регулярне коригування 

змісту базових програм з іншомовної підготовки, так і розширення 

можливостей для студентів дістати додаткові освітні послуги з розвитку 

рівня іншомовної компетентності, що, зрозуміло, впливає на рівень 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 

Посилаючись на праці вітчизняних [408; 619] і зарубіжних [762; 738] 

науковців, підкреслюємо важливість урахування професійної специфіки в 

процесі вивчення іноземної мови, її спрямованості на майбутню професійну 

діяльність випускників і приєднуємося до думки про відкритість іншомовної 

комунікативної компетентності, яка постійно оновлюється відповідно до 

просування в процесі професійного становлення [408], визнаючи важливим 

для економістів ступінь залучення до іншомовної комунікаційної діяльності, 

що може бути реалізовано в різноманітних заходах за участю фахівців з 

економіки – носіїв іноземної мови.  При цьому іншомовна компетентність 

дає змогу впливати не лише на свідомість, але й на почуття та емоції 

студента, які виявляються під час навчання міжкультурного спілкування з 

одночасним засвоєнням мови, розширенням культурознавчої обізнаності 

[408]. 

Унаслідок проведеного дослідження ми виявили, що про вимоги 

працедавців до фахівця економічного профілю йдеться в працях багатьох 

учених [112; 350; 516].  

Варто підкреслити, що деякі науковці [350] виокремлюють два рівні 

вимог до фахівців-економістів: 1) вимоги, зафіксовані в різних видах 

посадових інструкцій для працівників економічних спеціальностей (у них, 

власне, відображено вимоги до видів діяльності економіста) і в галузевих 

стандартах економічної освіти; 2) вимоги працедавців, виділені на підставі 

аналізу праці Л. Філіппової та Н. Тверезовської [656]. Науковці відзначають, 
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що для працедавців важливими є здатності економіста стратегічно мислити, 

ухвалювати швидкі й правильні рішення; постійно розвиватися; уміти 

впорядковувати інформаційні й статистичні відомості; працювати з 

комп’ютером і пристроями до нього; орієнтуватись у різних операційних 

системах; знати закони й нормативні акти, що регламентують економічну 

діяльність, а також основи інформаційної безпеки; працювати за умов 

інформаційно насиченого середовища, організованої локальної мережі; уміти 

подавати інформацію у вербальній, графічній, числовій формах [350]. 

Проаналізувавши науково-методичні підходи до формування економіста, 

який би відповідав указаним вимогам, деякі вчені наполягають на перегляді 

підходів до організації навчального процесу в економічному закладі освіти, 

тому, виокремлюючи чотири блоки дисциплін (гуманітарний, природничо-

науковий, загальноекономічний і професійний), пропонують виділити три 

рівні взаємодії дисциплін навчального плану підготовки економістів-

бакалаврів:  

1) перший рівень має здійснювати взаємодію між навчальними 

дисциплінами гуманітарного (природничо-наукового) блоків та 

економічними дисциплінами; дослідники, пояснюючи таку взаємодію, 

доводять залежність компетенцій з обліку й використання людського 

чинника в економічному управлінні організацією (економіка) від знань 

психології особистості та психології малої групи (основи психології); 

2) другий рівень виявляє взаємодію економічних дисциплін і дисциплін 

загальноматематичного напряму (математичний аналіз, перспективне 

моделювання тощо), що мають ,,озброїти” майбутнього економіста 

сучасними технологіями управління в галузі економіки; 

3) третій рівень, на думку науковців, відображає взаємодію між власне 

економічними дисциплінами, основною навчальною дисципліною при цьому 

визначено економічну теорію, знання з якої мають стати засадничими для 

всіх інших професійно спрямованих дисциплін [350]. 
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Таке бачення ефективності фахової підготовки 

конкурентоспроможного економіста, що здійснюється через коригування 

плану та змісту навчальних дисциплін, властиве й іншим ученим, які 

підкреслюють: ,,Трансформація змісту професійної підготовки у зміст 

навчального предмета є значно складнішим процесом, адже виникає нова, 

якісно особлива система знань, у якій інтегруються досі не відомі елементи” 

[585, с. 65]. 

Ми виявили, що, аналізуючи вимоги до фахівців економічного профілю 

в контексті підготовки для аграрної сфери, дослідники зосереджують увагу 

на тому, що студенти в процесі навчання мають бути орієнтованими на 

сучасні умови ринкових відносин господарювання, тому організаторам їхньої 

фахової підготовки слід передбачити, які економічні знання будуть базовими 

за умов глобалізованої економіки [112]. І впевнено стверджують, що 

майбутній економіст має бути готовим до швидкої адаптації за умов науково-

технічного прогресу; до діяльності за нових умов господарювання на засадах 

приватної власності тощо [112]. При цьому слід зауважити, що 

змінюватиметься й роль викладача, який за умов формування 

конкурентоспроможного фахівця має навчитися викладати дисципліну згідно 

із сучасними тенденціями науки, ,,розкривати явища і тенденції в широкому 

плані не лише в контексті формування професійної компетентності, а й з 

наданням знань і вмінь щодо методів і засобів успішної життєдіяльності в 

тих умовах, що сформуються в Україні та Європі найближчим часом” [112, 

с. 142]. Продовжуючи таку думку про якісне перетворення особистості 

викладача закладу вищої освіти, як позитивне відзначимо наповнення змісту 

навчальних дисциплін інформацією про результати форсайт-досліджень, що 

зумовлено баченням перспективного розвитку деяких напрямів науки на 

основі експертного аналізу розвитку галузей, які перетинаються з 

досліджуваною. У цьому аспекті корисною вважаємо тезу про використання 

принципів і методів маркетингової діяльності, що має посприяти професійній 

підготовці випускників до умов праці за ринкової економіки, гнучкості та 
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взаємозв’язку процесу професійного навчання з реструктуризацією 

економіки та зайнятості населення, розвитком різних форм власності й 

господарювання в процесі виробництва конкурентоспроможної продукції чи 

матеріальних благ з орієнтацією на ринок покупця [92].  

Цілком погоджуючись із науковцями, визнаємо за доцільне для 

формування майбутніх конкурентоспроможних економістів звернути увагу 

як на регіональні потреби ринку праці (конкретні вакансії для економістів у 

конкретних регіонах – залежно від спрямованості підприємств цього 

регіону), так і на вимоги користувачів щодо кінцевого продукту виробництва 

(конкурентоспроможність товару), професійна компетентність економіста 

при цьому має виявлятись в аналізі зазначених вимог й впливі на 

реструктуризацію виробництва для виробництва необхідних товарів. Така 

наша думка узгоджується з позицією вчених, які обстоюють важливість для 

конкурентоспроможного економіста використання маркетингу, що 

передбачає визначення необхідних ринку товарів і послуг [112], тобто для 

майбутніх економістів набувають значущості маркетингові знання. 

Важливими для нашого дослідження вважаємо оцінку науковцем 

сучасних вимог ринку праці, зростання яких залежить від темпів оновлення 

видів продукції, обладнання і технологічних процесів, а значить фахівець 

економічного профілю має виявляти творчість й бути готовим до постійного 

поповнення і розширення обсягу знань та умінь [112]. Цінним внеском у 

науковий дискурс можна вважати розмежування автором понять економічна 

освіта та економічна підготовленість. При цьому якщо рівень економічної 

освіти можна визначити шляхом виявлення засвоєного мінімального об’єму 

економічних знань, а критерії оцінки якості цієї освіти постійно уточнюються 

й доповнюються, то рівень економічної підготовленості виявляється через 

уміння фахівця користуватись знаннями, реалізовувати на практиці фахові 

компетентності. Готовність до економічної діяльності науковець мислить як 

сформованість системи компетентностей, які включають не лише традиційно 

визначені у стандартах освіти знання та уміння, але й формування ціннісно-
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мотиваційних ставлень та проєктувань на їх основі особистісної та суспільно- 

значущої діяльності [112]. Отже, ми також вважаємо, що для сучасного 

фахівця економічної галузі, зокрема, муніципальної економіки, незаперечною 

стає важливість участі в суспільно значущих проєктах та волонтерській 

діяльності економічного спрямування. 

Слід звернути увагу на те, що дослідники професійної культури 

майбутніх менеджерів відзначають такий її обов’язковий складник, як 

управлінська культура, яку ми теж уважаємо необхідною частиною 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

Управлінська культура є, за визначенням учених, інтегральною властивістю 

особистості, яка оволоділа соціальним і фаховим культурно-зорієнтованим 

досвідом, і виявляється в усвідомлених мотивах, ціннісному ставленні до 

професії, особливостях мислення, поведінки, забезпечуючи 

культуродоцільність фахової діяльності й творчий розвиток фахівця [616, 

с. 24]. 

Визнаючи важливість реалізації принципу наступності під час 

формування професійних знань і вмінь, обстоюємо потребу для студентів 

здійснювати зв’язок із школами та іншими закладами середньої освіти з 

метою проведення профорієнтації майбутніх потенційних студентів, яку 

обґрунтовуємо висновком щодо зв’язку початкових економічних знань 

школярів і їхнього майбутнього професійного вибору, зробленого 

українськими вченими М. Вачевським, В. Мадзігоном і Н. Примаченко [92]. 

Підтримуючи цю авторську колективну думку, уважаємо за доцільне 

залучати студентів до проведення зі школярами профорієнтаційних заходів 

(бесід, презентацій, екскурсій тощо), підготовка до яких сприятиме не лише 

актуалізації професійно-комунікативних умінь студентів, але й надаватиме їм 

можливість відчути причетність до професійної спільноти, що в результаті 

впливатиме на мотивацію професійної реалізації. 

В аспекті відповідності професійної економічної підготовки вимогам 

ринку праці важливим стає застосування компетентнісного підходу, коли до 



289 
 

 

уваги береться замовлення на освіту з боку працедавців, а освіта стає 

особливо значущою діяльністю студента. Дослідники наголошують, що таку 

освіту неможливо ,,дати”, вона поповнюється тільки в процесі самостійної 

роботи студента [99]. Отже, для активізації усвідомлення студентами 

сутності потенційних вимог до фахівця з погляду працедавців і вимог 

державного стандарту зі спеціальності слід впливати на мотивацію 

здобувачів освіти щодо саморозвитку, здійснюваного, зокрема, під час 

самостійної роботи за фахом. 

Проаналізувавши педагогічний досвід учених І. Зинов’єва, 

Є. Іванченко, О. Кохановської, М. Левочко, О. Набоки, О. Романовського, 

О. Трохимця [243; 244; 261; 341; 376; 447; 560; 561], у дослідженні ми дійшли 

переконання, що з метою розвитку саме практичного складника когнітивно-

операційного компонента конкурентоспроможності майбутніх фахівців 

муніципальної економіки, тобто їхніх професійних умінь, навичок, 

практичного досвіду, під час професійної підготовки в закладах вищої освіти 

доцільним є:  

• здійснення інтеграції знань, умінь, навичок, практичного досвіду 

шляхом застосування елементів інтерактивних технологій і використання 

активних методів навчання (ділові ігри, метод інтерв’ю, круглі столи, 

дискусії, практикуми, тренінги, кейси, ігрове проєктування, креативні 

техніки, виробничі ситуації, навчально-імітаційне підприємство, ,,мозковий 

штурм”, портфоліо тощо) у процесі проведення різноманітних форм 

практичних занять; 

• здійснення інтеграції теоретичного й виробничого навчання; 

• упровадження елементів інноваційних методик, дистанційного 

навчання; 

• активізація самостійної роботи майбутніх фахівців. 

          Так, щодо інтеграції знань, умінь, навичок, то в нагоді, передусім, став 

досвід учених, які пропонують із цією метою застосовувати різноманітні 

засоби активного навчання в межах різних форм навчання. У дослідженні 
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використання технологій, форм, методів активного навчання зумовлено 

їхніми перевагами, оскільки такі засоби дають можливість не тільки 

активізувати поведінку й мислення майбутніх фахівців, але й досягати: 

1) високої міри їхнього залучення в навчальний процес (активність студента 

порівняно з активністю викладача); 2) щільної взаємодії майбутніх фахівців 

між собою та з викладачем; 3) реалізації поетапного оцінювання успішності й 

повноти засвоєння матеріалу; 4) підвищення міри мотивації, емоційності й 

творчого характеру занять; 5) спрямованості на засвоєння інформації в 

максимально стислі терміни [261]. 

          Щодо інтеграції теоретичного і виробничого навчання, то 

погоджуючись із О. Набокою [447], стверджуємо, що тісне співробітництво 

навчальних закладів із підприємствами, долучення до навчального процесу 

досвідчених фахівців-практиків сприяє виникненню подвійного позитивного 

ефекту у фаховій підготовці майбутніх фахівців – установлює безпосередній 

контакт між студентами та майбутніми працедавцями, а також забезпечує 

ринкову ефективність професійної підготовки в університетах. 

 Щодо застосування елементів інноваційних методик, дистанційної 

освіти, то виходимо з того, що навчальний процес у ЗВО повинен 

здійснюватися ,,<…> з урахуванням можливостей сучасних інформаційних 

технологій навчання та орієнтуватися на формування освіченої, 

інтелектуально розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у 

соціально-культурній сфері, системі управління та організації праці в умовах 

ринкової економіки” [106, с. 12].  Ми також приєднуємось до думки про те, 

що сьогодні взагалі важко уявити навчальний процес без застосування 

інформаційно-комунікативних технологій. Наголошуємо, що для сучасного 

конкурентоспроможного фахівця будь-якої галузі володіння інноваційно-

комунікаційними технологіями є одним із пріоритетних умінь. Актуальність 

використання інноваційних технологій зумовлена тим, що, на думку 

педагогів, вони об’єднують всі нові й ефективні способи навчання (набуття, 
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передання, продукування знань), що сприяють інтенсифікації та модернізації 

навчального процесу, розвивають творчий підхід та особистісний потенціал 

його учасників, а використання комп’ютерних і сучасних мультимедійних 

засобів заохочує студентів і водночас полегшує викладачеві виконання своїх 

завдань [376].  

Розглядаючи перспективи розвитку освітніх технологій в умовах 

інформаційного суспільства, О. Біличенко і В. Стоянов доходять висновку 

про те, що таке суспільство призводить до масштабних змін організації 

професійної діяльності майбутнього фахівця, яка стає неможливою без 

використання інформаційних технологій [63, с. 48]. 

Досліджуючи проблему професійної підготовки  майбутніх економістів 

через дистанційне навчання, О. Кохановська зазначає про такі її особливості, 

що є корисними для нашого дослідження: 

• здійснення аналізу та обробки економічної інформації, розробки 

управлінських рішень та їх альтернативних варіантів засобами сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

• використання навчально-методичного забезпечення в 

інформаційних системах, розв’язання професійно спрямованих завдань на 

основі інформаційно-комунікаційних технологій; 

• застосування кейсів та ділових ігор економічного змісту на 

цифрових носіях; 

• створення проєктів, портфоліо в інформаційному середовищі 

навчального закладу; 

• практичне застосування набутих знань, методів та моделей, 

інновацій, технологій тощо, упровадження їх у сучасні інформаційні системи 

для удосконалення операційної діяльності державних і комерційних 

організацій тощо [341]. 

Важливим для нашого дослідження визнаємо й виокремлення 

науковцем переваг самого процесу фахової підготовки майбутніх економістів 

за дистанційною формою: розширення контролю самостійної роботи 
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студентів в асинхронному режимі; анімація економічних моделей дозволяє 

наочно представляти економічні процеси, що забезпечує усвідомленість та 

доступність навчання; спрямоване використання Інтернет-ресурсів сприяє 

швидкому та ефективному ознайомленню з аналізом сучасної економічної 

статистичної інформації з курсів; застосування створених ігрових 

симуляторів та організація ділових і виробничих ігор наближує до 

практичної роботи; використання різнорівневих тестів полегшує контроль за 

результатами вивчення курсу тощо [341]. 

Обираючи дистанційне навчання, виходимо із таких його переваг, як 

гнучкість, модульність, економічна ефективність, нова роль викладача, 

спеціалізований контроль якості навчання, використання спеціалізованих 

засобів навчання. У дослідженні враховуємо й той факт, що дистанційне 

навчання, передусім, передбачає самостійну роботу майбутніх фахівців, 

тобто сприяє  розвитку умінь самостійної роботи. Одночасно розвиваються 

навички роботи з інноваційно-комунікаційними технологіями, адже 

дистанційне навчання підвищує рівень комп’ютерної грамотності майбутніх 

фахівців, прищеплює їм навички в застосуванні інформаційних технологій. 

Теза про те, що процес професійної підготовки майбутніх фахівців у 

закладах вищої освіти має спиратися на самостійність студентів, є панівною в 

працях багатьох учених [9; 346; 376; 439; 505; 593; 594], тому що метою 

самостійної роботи є сприяння формуванню самостійності як особистісної 

риси та важливої професійної якості молодої людини, сутність якої полягає в 

уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати свою 

діяльність без допомоги й контролю викладача [376]. 

Ми поділяємо цю думку науковців і вважаємо самостійну роботу 

найвищою ланкою в системі освіти, оскільки така робота навчає творчо 

мислити й творчо ставитися до справи, сприяє формуванню власних 

поглядів, розвиває внутрішні стимули до самовдосконалення, є ефективним 

засобом самонавчання та самопідготовки; дає можливість майбутнім 

фахівцям набути досвіду професійної мобільності, виробити вміння 
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самостійно працювати над собою, постійно підвищувати свою кваліфікацію, 

оновлювати й поглиблювати власні знання. Науковець І. Зязюн стверджував: 

,,Самостійна робота студентів – це форма активності особи, що забезпечує 

можливість прискорення природного переходу випускника вузу від 

навчально-пізнавальної до самостійної професійної діяльності” [249, с. 58]. 

Актуальність самостійної роботи підсилюється, на наше переконання, 

тим, що за сучасних умов найважливішими стають уміння вчитися та 

здобувати нові знання шляхом самоосвіти. Усі світові та національні 

стандарти, затверджені останнім часом, в основу навчання ставлять 

самостійну, творчу роботу здобувача освіти. Як засвідчують різноманітні 

моніторинги, часто причиною неуспішності студента в нинішніх умовах 

соціально-економічного, політичного, психологічного та побутового 

перевантаження є його невміння організувати свою навчальну діяльність 

одночасно із соціальною та побутовою зайнятістю. Дослідниця М. Левочко 

стверджує: ,,На сучасному етапі розвитку школи самостійність у навчанні та 

професійній діяльності є невід’ємною складовою характеру сучасної 

особистості. Згідно нової освітньої парадигми, незалежно від спеціалізації і 

характеру роботи, будь-який фахівець-початківець має володіти 

фундаментальними знаннями, професіональними вміннями і навичками 

діяльності свого профілю, досвідом творчої та пошукової діяльності щодо 

вирішення нових проблем” [376, с. 336]. Тому вважаємо, що навчання 

майбутнього фахівця методам, прийомам, навичкам самостійного здобування 

знань є однією з пріоритетних завдань сучасної професійної освіти. 

Навчаючись самостійно, кожен студент має можливість обирати або навіть 

виробляти ті методи засвоєння матеріалу, які найбільше відповідають його 

ментальним, афективним і фізіологічним характеристикам та планам 

кар’єрного зростання [772]. 

Уваги заслуговують виокремлені науковцями вимоги до організації 

самостійної роботи студентів: 1. обґрунтування необхідності завдань у 

цілому й конкретного зокрема, що вимагає виявлення і стимулювання 
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позитивних мотивів діяльності студентів; 2. відкритість і загальна 

оглядовість завдань; 3. надання можливості студентам виконувати творчі 

роботи, що відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не 

обмежуючи їх виконанням стандартних завдань; 4. здійснення 

індивідуального підходу за контролем виконання самостійної роботи;                   

5. нормування завдань для самостійної роботи, що ґрунтується на визначенні 

витрат часу й трудомісткості різних типів завдань. 6. можливість ведення 

обліку, оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, що потребує 

стандартизації вимог до вмінь майбутніх фахівців і розроблення комплексу 

професійно-орієнтованих завдань, під час виконання яких формуються також 

особистісні риси студента; 7. підтримання постійного зворотного зв’язку зі 

студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є чинником 

ефективності навчального середовища [377, с. 57–61]. 

У формуванні конкурентоспроможності майбутніх фахівців важливості 

набуває актуалізація процесів мобільності особистості на ринку праці. Багато 

науковців досліджували категорію професійної мобільності та наголошували  

на її позитивному впливі на розвиток особистості (Ю. Завалевський 

Л. Вороновська, Т. Прохоренко та ін.) [207; 116; 533]. 

Корисними для нашого дослідження стають положення про: а) зміст 

професійної мобільності, що виявляється в рухливості особистості, її 

спроможності до динамічного нарощення власного ресурсу, швидкого 

пересування та змін; б) ознаки кар’єрного просування та розвитку; в) процес 

переходу індивіду з однієї професійної позиції в іншу [533], тому 

підкрелюємо значущість для конкурентоспроможності фахівця формування 

спрямованості на постійне самозмінювання, динаміку руху в професійному 

середовищі. При цьому наголошуємо на тому, що набуває важливості 

змінювання позицій саме в межах професії, оскільки тоді майбутній 

економіст стає готовим реалізовуватись у межах фаху, не боятися 

конкуренції, активізувати власні потенціали й ресурси, однак зауважуємо, що 

професійна мобільність не може бути реалізованою студентами, якщо 
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освітній заклад не надає реальних можливостей професійної реалізації 

студента в межах тимчасових проєктів, грантових тем тощо. Отже, за умови 

тісної співпраці університету з конкретними професійними бізнесовими 

спільнотами студентам має бути надана можливість спробувати себе в різних 

видах фахової діяльності, тобто відчути принади мобільності на ринку праці. 

На нашу думку, саме така організація фахової підготовки зумовлюватиме 

,,<…> здатність майбутнього економіста швидко пристосовуватися до умов 

та змісту професійної діяльності, до нових обставин, уміння відстежувати і 

правильно оцінювати стан довколишнього простору, самостійно 

орієнтуватися в професійному світі” [533].  

В аспекті зазначеного виділяємо значущість для 

конкурентоспроможності фахівця формування спрямованості на постійну 

самозміну та динаміку руху у професійному середовищі, при цьому 

наголошуємо на тому, що важливості набуває зміна позицій саме у межах 

професії, оскільки тоді майбутній економіст стає готовим реалізовуватись у 

межах фаху, не боятись конкуренції, активізувати власні потенціали та 

ресурси. Однак при цьому зауважуємо, що професійна мобільність не може 

бути реалізованою студентами, якщо освітній заклад не надає реальні 

можливості професійної реалізації студента у межах тимчасових проєктів, 

грантових тем тощо. Таким чином, за умови тісного співробітництва 

університету з конкретними професійними бізнесовими спільнотами 

студентам має бути надана можливість попробувати себе у різних видах 

фахової діяльності, тобто відчути принади мобільності на ринку праці. На 

нашу думку, така організація фахової підготовки спричинятиме ,,здатність 

майбутнього економіста швидко пристосовуватись до умов та змісту 

професійної діяльності, до нових обставин, уміння відстежувати і правильно 

оцінювати стан довколишнього простору, самостійно орієнтуватись в 

професійному світі” [533].  

Ураховуючи досвід науковців з проблеми формування знань і вмінь 

фахівця економічної галузі, який має стати конкурентоспроможним на ринку 
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праці, уважаємо за потрібне зробити такі узагальнення: 1) зміст когнітивно-

операційного компонента конкурентоспроможності фахівця муніципальної 

економіки становлять професійно-значущі та соціально-значущі особистісні 

якості; а також професійні знання, уміння й навички, що формують цілісність 

сприйняття професійної сфери діяльності, забезпечують прийняття 

ефективних рішень у професійній діяльності, визначають успішність 

конкурентоспроможної поведінки фахівця; 2) це, як правило, знання 

основних категорій, принципів і закономірностей професійної діяльності; 

знання сутності професії тощо; пізнавальні, комунікативні, регулятивні й 

інші вміння й навички; уміння знаходити інформацію, що забезпечує 

прийняття ефективних рішень тощо); соціально-особистісні, економічні, 

організаційно-управлінські, загальнонаукові, загально-професійні, спеціальні 

компетентності; 3) указаний компонент характеризується професійною 

спрямованістю, а також професійною, стратегічною, управлінською, 

функціональною, соціальною компетентностями та високою якістю 

професійної діяльності, відповідальністю за доручену справу, творчим 

підходом до справи, винахідливістю, оригінальністю; дотриманням трудової 

дисципліни, раціональним розподілом робочого часу; 4) когнітивно-

операційний компонент передбачає професійну мобільність – здатність 

фахівця до ротації, його обізнаність щодо професійної діяльності в цілому, а 

також готовність здобувати нові знання, необхідні за умов мінливої 

реальності; 5) названий компонент полягає в здійсненні 

конкурентоспроможними фахівцями професійної діяльності на основі знань і 

вмінь, здобутих під час навчання [274], і дає їм змогу застосовувати на 

практиці методи активної соціально-психологічної взаємодії в процесі своєї 

професійної діяльності. 

 

3.3.3 Рефлексивно-оцінний компонент 

 

Характеристика рефлексивно-оцінного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 
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здійснювалася на основі результатів тих досліджень (І. Демічевої, О. Резван, 

Т. Стрітьєвич), у яких наголошується на необхідності актуалізації в 

особистості постійних процесів самоусвідомлення, самооцінювання й 

самозмінювання [164; 548; 617]. Так, зокрема, корисним для нашої роботи 

став аналіз педагогічного досвіду вітчизняних науковців щодо шляхів 

формування адекватної самооцінки особистості майбутніх фахівців [164; 

617]. Важливо зазначити, що, за твердженням дослідників, обов’язковим 

критерієм саморозвитку майбутнього фахівця має бути самоаналіз і 

самооцінювання, коли він вивчає власну особистість, спілкування, емоційний 

стан, свою діяльність сьогодні на занятті, свої професійні вміння тощо [164; 

617]. Унаслідок аналізу дослідницьких позицій ми з’ясували, що автори 

традиційно відзначають два найпоширеніші прийоми формування 

самооцінки. Перший полягає в тому, щоб співвіднести рівень своїх домагань 

із досягнутим результатом, а другий – зіставити їх з думками оточення. 

Уважаємо, що елементи цих прийомів можна використовувати також з метою 

формування адекватної самооцінки майбутніх фахівців для формування 

рефлексивно-оцінного компонента конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця муніципальної економіки. 

Варто наголосити, що існують також програми навчання рефлексії. 

Корисним для дослідження є й досвід Г. Коджаспирової, яка у своїй програмі 

пропонує починати розвиток рефлексії з розвитку особистісної та 

професійної самосвідомості майбутніх учителів  [310].  Спираючись на 

досвід ученої, ми припустили, що з метою формування рефлексивно-

оцінного компонента можна використовувати й демонструвати такі прийоми 

на заняттях: 

• ранжування майбутніми фахівцями муніципальної економіки 

професійно значущих якостей; 

• усвідомлення майбутніми фахівцями себе в професії за допомогою 

методики малюнків (як реального, узятого за зразок, так і ідеального 

вчителя), складання програми саморозвитку; 
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• написання твору-есе ,,Яким має бути ідеальний фахівець? ” тощо.  

           У нагоді став і педагогічний досвід О. Резван щодо розроблення та 

запровадження  експериментальної програми розвитку професійної 

самосвідомості, тренінги розвитку професійної самосвідомості фахівця тощо, 

деякі елементи яких ми застосовували під час формувального експерименту з 

метою розвитку рефлексивно-оцінного компонента конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки [427]. 

При цьому ми враховували те, що формування рефлексії рівня власної 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки має 

відбуватись як у межах навчальних занять, так і в процесі самостійної 

діяльності студентів [285]. Із метою формування рефлексивних умінь 

майбутніх фахівців визнаємо важливим застосовувати прийоми введення в 

навчальний процес питань, припущень, тверджень, які сприяють 

самосвідомості й самоконтролю ними власних дій та емоцій тощо. 

Керуючись результатами дослідження про засади формування 

професійно-рефлексивної позиції майбутніх фахівців, важливою визначаємо 

й обов’язковість рефлексії кожного результату працевлаштування (на рівні 

резюме, співбесіди або позитивного рішення працедавця), що має посприяти 

подальшому самовдосконаленню майбутнього фахівця на основі 

усвідомлення ним вимог працедавця [548].  

Отже, підсумовуючи вищесказане, зазначаємо, що до змісту 

рефлексивно-оцінного компонента належать: рефлексія якості процесу й 

результату професійної діяльності з позицій вимог ринку; здійснення 

майбутнім фахівцем самооцінювання, самоконтролю, самоаналізу, 

управління саморозвитком і професійним зростанням, саморегуляцією  

поведінки й діяльності; формування знань і вмінь самопізнання й 

самооцінювання власного професійного потенціалу, усвідомлення й 

оцінювання рівня своєї конкурентоспроможності, а також причин, що 

гальмують її розвиток. 
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3.4 Характеристика компонентів науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки у технічному закладі вищої освіти 

 

Для визначення змісту науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки слід 

зробити поглиблений аналіз суті поняття ,,система”. Дослідниця О. Іонова 

визначає систему як ,,ціле, що складене із частин”, ,,множину елементів, що 

знаходяться у відношеннях і зв’язках один з одним і утворюють певну 

цілісність, єдність” [292, с. 26]. 

Поняття ,,система” складне за змістом, оскільки в словнику 

,,Професійна освіта” виокремлено такі його значення: 

• порядок, зумовлений правильним розташуванням частин; 

• сукупність принципів, засадничих для певного учіння; 

• форма суспільного устрою (наприклад, державна система); 

• спосіб побудови чогось (наприклад, виборча система); 

• сукупність господарських одиниць, установ, організаційно 

об’єднаних у єдине ціле (наприклад, система кооперації); 

• сукупність частин, пов’язаних спільною функцією (наприклад, 

серцево-судинна система) та ін. [532, с. 314]. 

Системний підхід до дослідження певного поняття або процесу 

найбільш ґрунтовно репрезентовано в працях [292; 293; 313; 548; 624; 712]. 

Вагомим є підхід до визначення формальної сторони поняття ,,система”, коли 

нам пропонують експлікувати аналіз повторюваності одиниць 

термінологічної інформації в різних наукових джерелах, на основі чого 

визначено, що системою можна вважати множину елементів (компонентів), 

поєднаних зв’язками, при цьому поняття ,,комплекс” у визначенні системи 

вважають випадковим [712]. 

На основі ґрунтовного аналізу праць дослідників, О. Резван узагальнює 

ознаки соціальної системи як особливого виду систем: 
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• досліджуваний об’єкт як система повинен бути представлений 

певною сукупністю частин або компонентів. У своїй взаємодії вони 

утворюють єдине ціле, яке може бути розподілене певним способом,від цього 

буде залежати обмеженість певного елемента. Елемент є неподільною 

частиною компонента на основі певного поділу. Характеризуючи систему в 

цілому, ми відволікаємося від будови окремих елементів, його неістотних 

ознак; 

• система повинна мати інтегративні властивості, які не зводяться до 

властивостей окремих її компонентів. Зміна властивостей одного з елементів 

або компонентів викликає певні зміни в інших елементах, а іноді й усій 

системі в цілому; 

• будь-яка система має певну внутрішню організацію – структуру, яка 

виявляється в установленні зв’язків між компонентами. Структура, тобто 

характер зв’язків, залежить від особливостей частин, що її складають, в той 

же час саме структура забезпечує цілісність системи. Вивчаючи особливості 

структури системи, можна встановити, завдяки якому типові зв’язків система 

інтегрована; 

• цілісна система вибірково взаємодіє з середовищем. Така взаємодія 

може по-різному сприяти функціонуванню системи: сприяти її розвитку, 

зміцненню, стабілізації або стримувати її рух та інтегративні процеси. 

Причому, вплив середовища може бути тривалим або короткочасним [548,              

с. 182-183]. 

Підтримуючи дослідницю у таких висновках, зауважуємо, що система 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця має ознаки 

соціальної системи, оскільки основна діяльність з перетворення особистості, 

що реалізується у певному середовищі, є затребуваною соціумом, адже 

конкурентоспроможність наразі є якістю, без якої фахівець не може бути 

успішним у житті. 

В інших працях акцент зроблено на інтегрованих властивостях об’єкта 

дослідження – їх походженні, зв’язках та структурі, також учені визначають 
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особливості застосування системного підходу представниками гуманітарних 

наук, до яких, зокрема, належить і педагогіка [313]. Так, науковці-гуманітарії 

часто приписують собі системний підхід тоді, коли просто оперують 

поняттям ,,система”. Звісно, що за допомогою системних методів вивчають 

поведінку, функції, дії, а тому, на думку Ю. та І. Козловських, застосовувати 

цей термін до просторового об’єкта або предмета, є неприпустимим. 

Звертаючи увагу на те, що система є не просто сумою певних елементів, а 

передбачає появу нової якості, дослідники зауважують на важливості 

,,спільних закономірностей цієї якості, що не видимі в кожному елементі 

системи, але керують ними, яка рука пальцями” [313, с. 164]. Отже, ідеться 

про певне злиття функцій усіх елементів системи, у результаті чого 

актуалізується нова якість, на формування якої й спрямована вся система. 

Прикладом цього можна вважати ситуацію, наведену в монографії 

,,Едукаційна інтегрологія”: ,,під час обговорення питання у науковому 

колективі знаходиться рішення чи нове знання, яке не прийшло на думку 

жодному із членів колективу окремо (знання колективу є більшими, ніж сума 

знань його членів) ” [313, с. 166]. Отже, можна вважати, що функція роботи 

системи в цілому є ефективнішою, аніж сума ефективності функцій окремих 

її елементів. Зазначена характеристика системи є цінною для усвідомлення 

організації процесу формування конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки, оскільки ми маємо враховувати, що кожна частина 

системи в поєднанні з іншими її частинами прогностично дасть більший 

ефект, ніж тоді, коли вона розглядатиметься окремо від інших частин. 

Відкритість та динамічність науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможного фахівця свідчить, на нашу думку, про необхідність 

використання принципу динамізму навчання, що передбачає надання 

майбутньому фахівцю можливості знаходити різні шляхи вирішення однієї 

проблеми на різних етапах формування його конкурентоспроможності, 

адаптуватись до нових вимог, нового професійного середовища, змінювати 
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підходи до вирішення проблеми та пошуку місця роботи як результату 

рефлексії. 

Отже, ми довели, що проєктування та реалізація науково-методичної 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки мають здійснюватися з використанням принципів 

прагматичності навчання, інтегрованості, гармонічного поєднання 

(стимуляції) умінь когнітивної, афективної та психомоторної сфер 

особистості, комплементарності, кооперації  та динамізму, комплекс яких 

сприяє успішному формуванню зазначеної особистості. 

Отже, на підставі характеристики компонентів 

конкурентоспроможності та розробленої моделі особистості майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця розроблено науково-методичну систему 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки, яка є множиною взаємопов’язаних елементів (підсистем): 

концептуальної (мета, завдання, методологічні підходи та принципи), 

змістовної (структурні компоненти та провідна ідея), технологічної (етапи 

реалізації, організаційні форми, методи) та підсистеми якісних і кількісних 

параметрів (критерії оцінювання, рівні сформованості та результат). 

Концептуальна підсистема містить обґрунтовані в роботі мету 

досліджуваної системи (виявлення впливу обґрунтованої та 

експериментально реалізованої системи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в технічному 

закладі вищої освіти на ефективність формування його 

конкурентоспроможності); завдання (визначення методологічних основ 

дослідження майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки; виявлення особливостей професійної підготовки фахівця 

муніципальної економіки в технічних закладах вищої освіти; визначення суті 

та структурних компонентів конкурентоспроможності фахівця та 

розроблення моделі особистості конкурентоспроможного майбутнього 

фахівця муніципальної економіки; теоретичне обґрунтування та 
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експериментальна перевірка науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

технічному закладі вищої освіти); методологічні підходи (системно-

синергетичний, компетентнісно-середовищний, особистісно-діяльнісний, 

акмеологічний, аксіологічний, соціокультурний) і принципи (прагматичність 

навчання; інтегрованість; гармонійне поєднання (стимулювання) когнітивної, 

афективної та психомоторної сфер особистості; комплементарність впливу 

навчального й соціально-професійного середовища на розвиток особистості; 

принцип кооперації та динамізму навчання). 

Змістова підсистема науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

містить структурні компоненти конкурентоспроможності: потребово-

мотиваційний (мотивація щодо професійної реалізації, спрямованість на 

досягнення, успіх і розвиток кар’єри, адекватний рівень прагнень); 

когнітивно-операційний (професійно значущі, соціально значущі особистісні 

якості; професійна компетентність, професійна мобільність та активність у 

професійному самовиявленні) і рефлексивно-оцінний (рефлексія якості 

процесу й результату професійної діяльності; самооцінювання, самоаналіз 

власного професійного потенціалу, управління саморозвитком і професійним 

зростанням, оцінювання рівня власної конкурентоспроможності та причин, 

що гальмують її розвиток); а також провідну ідею, яка полягає в тому, що 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки в технічному закладі вищої освіти можливе завдяки реалізації 

теоретично обґрунтованої науково-методичної системи, яка сприятиме 

формуванню його конкурентоспроможності.  

Уважаємо, що успішна реалізація системи неможлива без дотримання 

принципів, тісно пов’язаних із цільовим призначенням науково-методичної 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки.  
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Першим розглянемо принцип інтегрованості підготовки майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця, що здійснюється в навчальній та 

позанавчальній діяльності, тобто навчальний компонент уміщує наявність 

широкого спектру дисциплін за вибором, навчальних і виробничих практик, 

можливостей академічної мобільності тощо, а в позанавчальній діяльності 

студент отримує індивідуальні консультації в центрі кар’єри щодо 

підготовки документів з працевлаштування, техніки проходження ділового 

інтерв’ю. Крім того, ЗВО та центр кар’єри допомагають студентові в 

індивідуальному виборі соціальних проєктів, що потребують діяльності 

волонтерів. 

Деякі вчені твердять, що зовнішні об’єкти, які не впливають на істотні 

властивості системи і на які система також не впливає, не можуть бути 

зараховані до середовища системи [5]. У цьому аспекті ідея взаємодії систем 

і навколишнього середовища може розглядатися як важливий принцип 

дослідження систем, що розвиваються. 

На наше переконання, науково-методична система формування 

конкурентоспроможного фахівця також є такою, що розвивається, при цьому 

розвиток здійснюється на різних її рівнях [273]. Слід пояснити це 

детальніше. У межах освітнього середовища особистість набуває якості 

конкурентоспроможності завдяки педагогічному впливові на її мотивацію, 

загально-професійні та фахові компетентності, рівень здатності до рефлексії, 

тобто на компоненти, які в цілому виявляють рівень 

конкурентоспроможності. Зазначений процес може відбуватися як природно 

(без спеціального втручання чинників впливу), так і організованим способом, 

коли створюється система впливу на особистість з метою актуалізації її 

самовдосконалення певного змісту (у нашому випадку – 

конкурентоспроможності). Педагогічний вплив у формуванні 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця актуалізує принцип 

гармонійного поєднання (стимулювання)  умінь когнітивної, афективної та 

психомоторної сфер особистості, тобто знань, необхідних для професійної 
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діяльності; активності пізнавальної діяльності та сформованості ціннісної 

сфери особистості; фізичних навичок, які стосуються координації мозкової та 

м’язової діяльності. 

Унаслідок того, що будь-яка науково-методична система містить мету, 

принципи, цільові етапи та засоби впливу на особистість, критеріально-

показникову базу сформованості прогнозованого утворення; а в межах цієї 

системи в цільовому аспекті координується діяльність педагогів, зміст 

програми підготовки фахівців, форми педагогічного супроводу тощо, 

результатом реалізації будь-якої педагогічної системи стає, на нашу думку, 

якісне перетворення особистості суб’єктів її впливу (у нашому випадку – 

студентів) у спільній діяльності з іншими суб’єктами.  

Суб’єктамі такої діяльності у межах реалізації науково-методичної 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця є студент 

і викладачі різних дисциплін; студент і працівникі центрів розвитку кар’єри; 

студент і дослідники, які працюють над розробкою змісту науково-

методичної системи формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахывця; студент і менеджер та волонтери, що є учасниками соціального 

проєкту; студент, який працює як волонтер в соціальному проєкті та члени 

територіальної громади; студент і керівник навчальної та виробничої 

практики; студент і члени професійних спілок, студент й потенційний 

працедавець. Уважаємо, що в особливостях означених видів діяльності й 

реалізується принцип кооперації. 

У нашому випадку цільовим призначенням науково-методичної 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця є його 

прагматична спрямованість у професії, вміння визначати пріоритетні 

завдання. Студент актуалізує ресурс загальних та професійних  

компетентностей, необхідних для здійснення практичних завдань в інтересах 

соціуму та власного особистісного зростання ( вміння виконувати проблемні 

навчальні завдання, здатність дотримуватися умов та термінів виконання 

проєктів, упевнено визначати індивідуальну кар’єрну траєкторію та методи її 
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досягнення, усвідомлювати потреби працедавців професійної галузі, мати 

сформовану комунікативну компетентність для виконання соціальних 

проєктів та роботи у територіальній громаді, застосовувати саморефлексію, 

вміти знаходити перше та наступні робочі місця). Можемо стверджувати, що 

ці факти свідчать про використання в системі формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки принципу 

прагматичності навчання. 

Однак варто зауважити, що формування особистісного утворення, 

зокрема конкурентоспроможності, не завершується в межах одного 

середовища. Активізуючи розвиток майбутнього фахівця в аспекті його 

конкурентоспроможності у межах університетського середовища, ми 

запускаємо механізм його саморозвитку за зазначеним змістом у межах 

фахового середовища, в якому він буде реалізовуватись. Отже, акме 

результатів впливу науково-методичної системи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця можна очікувати не лише від її реалізації у 

межах університету, а й передусім від самовиявлення особистості як 

конкурентоспроможного фахівця у професійному середовищі. Тому 

реалізацію самої такої системи у межах підготовки фахівців, зокрема 

муніципальної економіки, можна розглядати як етап формування 

конкурентоспроможності як особистісно-професійного утворення [273]. На 

цьому етапі застосовується, на наш погляд, принцип комплементарності, 

тобто взаємовпливу навчального та соціально-професійного середовища на 

розвиток особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця. В цьому 

процесі кожне середовище привносить свою складову, у результаті чого 

відбувається постійна синергія, що призводить до вдосконалення середовища 

та системи. Цей принцип передбачає постійний зворотний зв'язок з 

професійним середовищем (стейкхолдерами), контакт з потенційними 

працедавцями даної галузі, який зумовлює участь їх в усіх етапах процесу 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця (пілотне 

анкетування, участь в підготовці освітньо-професійних програм, оцінювання 
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результатів ознайомчої, навчальної та виробничої практик, оцінювання 

роботи молодих фахівців в професійному середовищі).  

Відкритість та динамічність науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможного фахівця свідчить, на нашу думку, про необхідність 

використання принципу динамізму навчання, що передбачає надання 

майбутньому фахівцю можливості знаходити різні шляхи вирішення однієї 

проблеми на різних етапах формування його конкурентоспроможності, 

адаптуватись до нових вимог, нового професійного середовища, змінювати 

підходи до вирішення проблеми та пошуку місця роботи як результату 

рефлексії. 

Отже, ми довели, що проєктування та реалізація науково-методичної 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки мають здійснюватися з використанням принципів 

прагматичності навчання, інтегрованості, гармонічного поєднання 

(стимуляції) умінь когнітивної, афективної та психомоторної сфер 

особистості, комплементарності, кооперації  та динамізму, комплекс яких 

сприяє успішному формуванню зазначеної особистості. 

Для розв’язання завдань дослідження використано такі методи: 

1) теоретичні – аналіз, порівняння, систематизація поглядів учених на 

різноаспектні проблеми формування конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця муніципальної економіки, вивчення науково-методичної літератури, 

аналіз нормативних документів щодо організації навчального процесу в 

закладах вищої освіти, вивчення теоретичних здобутків та досвіду 

вітчизняних і зарубіжних університетів у підготовці конкурентоспроможного 

фахівця; 2) емпіричні – спостереження за навчально-практичною діяльністю 

студентів, анкетування, тестування, інтерв’ю, бесіди, дискусії, аналіз 

продуктів квазіпрофесійної та професійної діяльності з метою визначення 

рівня сформованості конкурентоспроможності майбутніх фахівців 

муніципальної економіки, ранжування, методи рейтингу та самооцінювання 

результатів їхньої навчально-практичної діяльності, педагогічний 
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експеримент із метою виявлення ефективності науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки; 3) методи математичної статистики – статистичне обробляння 

відомостей, графічне відображення результатів діяльності щодо 

досліджуваної проблеми для кількісного та якісного аналізу результатів 

експериментальної роботи. 

        Змістова підсистема науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

містить структурні компоненти конкурентоспроможності: потребово-

мотиваційний (мотивація щодо професійної реалізації, спрямованість на 

досягнення, успіх і розвиток кар’єри, адекватний рівень прагнень); 

когнітивно-операційний (професійно значущі, соціально значущі особистісні 

якості; професійна компетентність, професійна мобільність та активність у 

професійному самовиявленні) і рефлексивно-оцінний (рефлексія якості 

процесу й результату професійної діяльності; самооцінювання, самоаналіз 

власного професійного потенціалу, управління саморозвитком і професійним 

зростанням, оцінювання рівня власної конкурентоспроможності та причин, 

що гальмують її розвиток); а також провідну ідею, яка полягає в тому, що 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки в технічному закладі вищої освіти можливе завдяки реалізації 

теоретично обґрунтованої науково-методичної системи, яка сприятиме 

формуванню його конкурентоспроможності.    

        Слід підкреслити, що імплементація науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки потребує організації конкретних видів діяльності (наукової, 

методичної, мотиваційної, діагностичної, навчально-виховної, практичної, 

аналітичної) на конкретних етапах дослідження. Зважаючи на вищесказане, 

визнаємо за необхідне виокремити й обґрунтувати етапи зазначеної системи, 

а також визначити мету й завдання для кожного з них, форми й методи їх 

реалізації. 
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Із цією метою ми проаналізували насамперед дисертаційні праці 

сучасних науковців, що стосуються різноманітних проблем професійної 

підготовки фахівців економічних і технічних галузей, розгляд яких виявився 

доцільним у зв’язку з наведенням прикладів етапів реалізації різноманітних 

педагогічних науково-методичних систем. 

Так, наприклад, у науково-методичній системі підготовки майбутнього 

інженера до професійного самовдосконалення деякі дослідники 

виокремлюють початковий (спрямований на формування в студентів 

установки на особистісно-професійний розвиток і самовдосконалення в 

процесі професійного пізнання й самопізнання), процесуальний (формування 

в студентів професійних знань, умінь, навичок, розвиток особистісних 

якостей) і рефлексивно-оцінювальний (застосування здобутих знань, умінь, 

навичок у самостійній роботі під час професійної підготовки, виробничої 

практики тощо, аналіз та оцінювання процесу особистісно-професійного 

розвитку й самовдосконалення майбутніх інженерів) етапи [264]. 

Інші науковці, розглядаючи проблему формування професійної 

спрямованості особистості студентів ЗВО в процесі загальнопрофесійної 

економічної освіти, виділяють три етапи: а) підготовчий (усвідомлення й 

прийняття цілей, визначення завдань, планування процесу формування 

професійної спрямованості, проведення діагностики рівня її сформованості); 

б) реалізації цілей і завдань (формування мотивів і настанов на реалізацію 

цілей і завдань щодо формування професійної спрямованості, організація 

взаємодії учасників процесу формування професійної спрямованості, 

регулювання їх діяльності); в) контролю результатів і корекції педагогічного 

процесу (вибір критеріїв оцінювання результатів формування професійної 

спрямованості особистості, урахування результатів, аналіз суперечностей і 

труднощів, визначення засобів щодо їх подолання) [328, с. 54–55]. 

У дослідженні проблеми формування професійно-рефлексивної позиції 

майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі О. Резван пропонує такі 

етапи реалізації науково-методичної системи формування цього утворення: 
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1) пропедевтичний (ознайомлення викладачів із концепцією рефлексивної 

позиції особистості; визначення дисциплін, у межах яких має здійснюватися 

педагогічний вплив на студентів з метою формування в них професійно-

рефлексивної позиції); 2) діагностико-цільовий (діагностика початкового 

ступеня сформованості професійно-рефлексивної позиції в майбутніх 

фахівців; визначення цілей і завдань дослідження); 3) змістово-діяльнісний 

(здійснення технологічного процесу формування професійно-рефлексивної 

позиції в студентів через активацію кожного з її компонентів); 

4) самовдосконалення (спрямований на рефлексію причин тих проблем, що 

виникають у процесі досягнення професійних цілей) [548]. 

За твердженням інших учених, розвиток професійної спрямованості 

особистості студентів технічних спеціальностей, поданий у вигляді науково-

методичної моделі, здійснюється шляхом реалізації трьох етапів: цільового 

(здійснюється організація професійно орієнтованої освіти, що забезпечує 

розвиток професійної спрямованості особистості студентів технічних 

спеціальностей); змістово-технологічного (розкривається зміст, засоби й 

технології навчання, що забезпечують розвиток професійної спрямованості 

особистості студентів) та оцінно-результативного (відбувається оцінювання 

рівня розвитку професійної спрямованості особистості студентів на основі їх 

показників) [700]. 

Узагальнивши вищенаведені підходи вчених, ми дійшли висновку, що 

обов’язковими для педагогічних науково-методичних систем є три основні 

етапи, у межах яких виокремлюються цілі: 

• формування в суб’єктів навчально-виховного процесу позитивного 

ставлення, інтересу до певної проблеми, установки на певну діяльність з 

конкретною метою, усвідомлення й прийняття її цілей тощо; 

• формування спеціальних компетентностей, а також особистісних 

якостей,  необхідних для розв’язання конкретної наукової проблеми; 

• оцінювання й рефлексії діяльності в контексті певної проблеми 

[266]. 
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         На підставі вищезазначеного у межах технологічної підсистеми 

описано етапи реалізації науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки та 

відповідний інструментарій (організаційні форми, методи), що сприяє цій 

реалізації. Виділено такі взаємопов’язані етапи:     

пропедевтичний; 

• діагностичний; 

• змістово-діяльнісний; 

• результативний. 

У  межах пропедевничного етапу має бути скоординована діяльність 

викладачів щодо процесу формування конкретного утворення, у нашому 

випадку – конкурентоспроможності, а також визначено навчальний 

курикулум, який надаватиме змогу організувати педагогічний вплив на 

суб’єктів навчання [283]. Із викладачами дисциплін, залучених до 

експерименту, має бути узгоджено методи взаємодії в межах визначеної 

проблеми: розроблено способи та прийоми для введення до програм 

навчальних дисциплін, визначено час на здійснення цих способів, 

установлено терміни координації проміжних та остаточних результатів 

взаємної діяльності. 

Завданнями діагностичного етапу науково-методичної системи було: 

визначення діагностичного інструментарію, уточнення критеріїв і показників 

рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки, добір діагностик для виявлення наявного рівня 

сформованості його конкурентоспроможності відповідно до її структурних 

компонентів. На цьому етапі відбувалось запровадження методів 

анкетування, тестування, опитування, спостереження, а також 

самодіагностики й самоаналізу, що реалізовується в групових та 

індивідуальних формах засобами діагностики (за допомогою анкет, тестів, 

опитувальників тощо). 
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Розглядаючи технологію формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця на змістово-діяльнісному етапі, слід 

підкреслити, що, на нашу думку, потребово-мотиваційний і рефлексивно-

оцінний компоненти конкурентоспроможності можуть бути сформовані 

впродовж повного циклу реалізації зазначеної системи, тоді як когнітивно-

операційний компонент потребує технологічного підходу до його 

формування [277]. 

Акцентуємо увагу на тому, що процеси технологізації сучасної вищої 

школи відіграють важливу роль у досягненні педагогічних цілей. Однак 

науковці по-різному визначають поняття ,,педагогічна технологія”, тому 

уточнення сутності цього поняття в контексті проблеми дослідження 

вважаємо актуальним. 

Так, ,,педагогічну технологію” розуміють: для визначення напряму в 

дидактиці, технологічно розробленої системи навчання, системи методів і 

прийомів одного педагога, методики й певних методів виховання [333,  

с. 248]. Педагогічна технологія сприяє впорядкованості соціально-

педагогічних процесів, ураховує об’єктивні закони педагогіки, організовує та 

систематизує навчальну інформацію. 

Аналізуючи наукові підходи до визначення сутності поняття 

,,педагогічна технологія”, дотримуємося думки про те, що основними її 

аспектами є науковий (розроблення мети, змісту, методів навчання й 

проєктування педагогічних процесів); процесуально-описовий (алгоритм 

досягнення запланованих результатів навчання); процесуально-дієвий (дії 

всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів) 

[578]. 

Будь-яка педагогічна технологія має відповідати критеріям, серед 

яких, на нашу думку, актуальними є  такі: 

• концептуальність – побудова технології на основі наукової 

концепції, що містить філософське, психологічне, дидактичне й соціально-

педагогічне обґрунтування досягнення визначених цілей; 
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• системність – наявність логіки процесу, взаємозв’язку всіх його 

частин, цілісність; 

• керованість – можливість діагностичного цілепокладання, 

планування, проєктування навчального процесу, поетапної діагностики, 

варіювання способів та методів для коригування результатів; 

• ефективність – результативність, оптимальність витрат і досягнення 

певного стандарту навчання; 

• відтворюваність – можливість повторення технології в інших 

однотипних освітніх закладах іншими суб’єктами. 

Технологія формування саме когнітивно-операційного компонента 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки  на 

змістово-діяльнісному етапі пов’язана з поступовістю введення до програми 

підготовки майбутніх фахівців навчальних дисциплін, зміст яких має бути 

скоригованим відповідно до актуалізації проблеми конкурентоспроможності. 

Так, зокрема, на першому курсі в межах навчальних дисциплін 

загальнонаукового циклу (,,Українська мова за професійним спрямуванням”, 

,,Психологія”, ,,Іноземна мова”) уважаємо за доцільне репрезентувати роль 

комунікації в конкурентних відносинах; надавати інформацію про 

конкурентні відносини в суспільстві та професійні середовища; актуалізувати 

якості особистості, що є позитивними для конкурентоспроможності 

(адекватне самооцінювання, упевненість, лідерство тощо). 

На другому курсі до програми підготовки фахівця вводяться фахові 

дисципліни, тому зазначений етап формування когнітивно-операційного 

компонента конкурентоспроможності має бути спрямованим на формування 

загальних і фахових компетентностей майбутніх фахівців муніципальної 

економіки. 

На третьому курсі студенти мають навчитися реалізовувати набуті 

компетентності на практиці, тому завданням цього етапу формування 

когнітивно-операційного компонента конкурентоспроможності стає 

актуалізація загальних і фахових компетентностей як необхідних для 



314 
 

 

професійного визнання. На описуваному етапі студенти мають усвідомити 

вимоги потенційних працедавців до претендентів на вакансії. 

Четвертий курс характеризується організацією роботи студентів 

освітнього рівня ,,бакалавр” над кваліфікаційною роботою, тому визнаємо за 

потрібне актуалізувати формування вмінь взаємодії та командної роботи як 

важливих для майбутнього конкурентоспроможного фахівця. 

Отже, етапами технології формування когнітивно-операційного 

компонента конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки визначаємо такі: 

• формування системи знань про конкурентоспроможність і 

комунікативних умінь (1-й курс); 

• формування загальнопрофесійних і фахових компетентностей (2-й 

курс); 

• актуалізація загальнопрофесійних і фахових компетентностей (3-й 

курс); 

• формування умінь командної діяльності (4-й курс). 

Ми не вбачали за доцільне технологізувати процес формування 

потребово-мотиваційного і рефлексивно-оцінного компонентів 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки, 

оскільки названі компоненти не можуть розглядатись ізольовано від процесу 

формування когнітивної та діяльнісної сфери особистості. 

Для формування потребово-мотиваційного компонента 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки ми 

визначили завдання, що передбачають розвиток: 1) високої мотивації 

професійної діяльності, мотивації досягнення, високого рівня прагнень; 

2) потреби в успішній діяльності й визнанні досягнень; 3) потреби в 

саморегуляції поведінки й діяльності, самоутвердженні, самовираженні, 

потреби в саморозвитку й оволодінні професією; 4) потреби в неперервному 

професійному самовдосконаленні, підвищенні професіоналізму; 5) потреби в 

розвитку власної конкурентоспроможності; 6) цінностей професійної 



315 
 

 

діяльності, професійних цілей (високий професійний статус, висока 

рейтингова позиція на галузевому ринку праці, успішність професійної 

діяльності, високий попит на професійні послуги, затребуваність на ринку 

праці); 7) інтересу до професійної діяльності; 8) ціннісних орієнтацій 

особистості, настанови на різноманітні види соціально значущої активності 

тощо. 

Завданнями формування оцінно-рефлексивного компонента стало 

формування вмінь рефлексії якості процесу й результату його професійної 

діяльності; розвиток самооцінювання, самоконтролю, самоаналізу, 

управління саморозвитком і професійним зростанням, саморегуляцією 

поведінки в діяльності майбутнього фахівця муніципальної економіки; 

самопізнання й самооцінювання професійного потенціалу, усвідомлення й 

оцінювання власного рівня конкурентоспроможності, виявлення причин, що 

гальмують її розвиток, тощо. 

Досягнення поставлених завдань повинно було здійснюватись у 

процесі застосування рефлексивних вправ у межах навчальних занять та 

орієнтування студентів на саморефлексію різних видів діяльності, пов’язану з 

професійним самовиявленням (навчальні й виробничі практики, 

проходження співбесіди й коригування резюме, вибір шляхів професійного 

самовдосконалення тощо). 

Організаційні форми науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

було поділено на три групи на  основі ступеня інноваційності їх уживання в 

підготовці майбутніх фахівців у ЗВО: 

• традиційні – лекції, семінари, практичні й факультативні заняття, 

ознайомча, навчальна й виробнича практики; 

• спеціальні академічні – проблемно-пошукові лекції, диспути, 

рольові й ділові ігри, тренінги, воркшопи, кейси, консультування з вибіркової 

частини курикулуму, термінове навчання в інших університетах країни та за 

кордоном згідно з програмами академічної мобільності, участь у 
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міжнародних професійних практиках, міжнародних професійних 

конференціях, тренінгах; 

• спеціальні соціально-професійні – кар’єрне консультування, 

консультування з підготовки документів для працевлаштування, підготовка 

та участь у тренувальних професійних співбесідах, участь у роботі ,,Ярмарків 

вакансій” і ,,Днів кар’єри”, тренінгах центру кар’єри, підготовка бізнес-

проєктів для бізнес-інкубатору, підготовка та участь у конкурсах соціальних 

проєктів, участь у роботі міжнародних професійних спілок, участь у 

співбесідах з працедавцями, часткова зайнятість в органах місцевого 

самоврядування та інших організаціях, термінова зайнятість у міжнародних 

професійних установах. 

           Із метою виявлення динаміки сформованості конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки до розробленої системи 

додано підсистему якісних і кількісних параметрів, що передбачає комплекс 

процедур із визначення критеріїв з відповідними показниками для 

оцінювання конкурентоспроможності. Акцентуємо увагу, що в дослідженні 

критерій (за З. Курлянд) розуміємо як мірило оцінки, судження; необхідну й 

достатню умову виявлення або існування якогось явища чи процесу; 

вираження тієї чи іншої ознаки в досліджуваному процесі або явищі; а 

показник – як його ознаку, доказ, свідчення [361]. 

Важливо зазначити, що багатогранність і багатоаспектність структури 

та змісту конкурентоспроможності майбутнього фахівця зумовлюють 

необхідність виокремлення в науково-методичній системі комплексу 

критеріїв і показників цього феномену, що відображають його сутнісні 

характеристики. Під час визначення критеріїв і показників сформованості 

конкурентоспроможності ми виходили з таких міркувань: 

1) варто враховувати зміст компонентів структури 

конкурентоспроможності (потребово-мотиваційний, когнітивно-операційний, 

рефлексивно-оцінний); 

2) визначені критерії та показники мають бути зручними й доступними 
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для перевірки, тобто піддаватися дослідженню, фіксуванню, опису й певним 

вимірам; 

3) критерії та показники мають бути однозначними (однаковими в 

межах конкретного дослідження), адекватними (відповідними природі 

досліджуваного явища), обґрунтованими (правомірними для диференціації 

рівня розвитку явища), прогностичними (такими, що дають можливість 

визначати відносну стійкість кожного рівня), надійними (з мінімальними 

розходженнями під час повторного оцінювання). 

Ураховуючи зазначені положення, у дослідженні виокремлюємо 

мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, особистісний та рефлексивно-

оцінний критерії сформованості конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця муніципальної економіки. Слід розкрити детальніше зміст кожного з 

них. 

У визначенні показників мотиваційного критерію враховано 

насамперед зміст потребово-мотиваційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

Так, беручи до уваги, що зазначений компонент передбачає високу 

мотивацію його професійної діяльності, мотивацію досягнення, високий 

рівень домагань; формує потребу в успішній діяльності та визнанні 

досягнень, до показників мотиваційного критерію зараховуємо мотивацію 

професійного навчання,  мотивацію на успіх / невдачу та потребу в 

досягненнях. У дослідженні ми прагнули, щоб обрані показники були 

зручними та доступними в перевірці. Отже, актуалізацію змісту 

мотиваційного критерію в названих показниках зумовлено наявністю в 

науковій практиці визнаних методик дослідження мотивації в роботі 

(опитувальник В. Каташова) [300]; мотивації успіху або уникнення невдач 

(опитувальник А. Реана) [544]; потреби в досягненні (методика Ю. Орлова) 

[483]. 

З метою виокремлення показників  когнітивно-діяльнісного критерію 

ми враховували декілька чинників [763] і брали до уваги насамперед зміст 
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когнітивно-операційного компонента конкурентоспроможності. Оскільки 

важливими для конкурентоспроможного фахівця було визначено знання 

основних категорій, принципів і закономірностей професійної діяльності, 

сутності професії, знання з проблеми конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця та сформованість фахових і загальнопрофесійних компетентностей, 

то одним із показників вищезгаданого критерію вважаємо показник 

сформованості фахових компетентностей. При цьому слід зосереджувати 

увагу саме на поєднанні сформованості знань і вмінь, синтез застосування 

яких виявляв ступінь здатності (компетентності) майбутнього фахівця до 

професійної діяльності. 

Необхідність названого показника в межах когнітивно-діяльнісного 

критерію обґрунтовуємо висновками науковців щодо важливості 

перетворення сучасної педагогіки на педагогіку розуміння: ,,Сьогодні вже 

недостатньо, щоб викладач дав студентам певну систему знань. Він має 

впевнитися, що вони зрозуміли і засвоїли навчальний матеріал з його 

дисципліни…” [560, с. 13]. У цьому аспекті заслуговують на увагу так звані 

критерії розуміння, якими, власне, є поведінка людини в конкретній ситуації, 

вирішення завдання та його правильність, переказ умови завдання ,,своїми 

словами”, словесний коментар до них, малюнки, різноманітні пояснення, 

виконання ,,свого” креслення, макету, моделі [432]. Деякі науковці шляхом 

тестування вивчають, як студенти розуміють текст підручника, і виділяють 

декілька показників, що дають змогу оцінити правильність розуміння тексту, 

серед яких зазначено: виділення основної ідеї та її ілюстрація, уміння 

збагнути логічну структуру тексту, уміння виявляти інформативність тексту 

[24]. Ми погоджуємося з ученими, що про глибину розуміння можна судити, 

виходячи з уміння людини ,,<…> ясно викласти іншим зміст того, що стало 

зрозумілим, довести правильність розуміння, застосовувати отримані 

висновки до появи нових явищ і вирішення практичних завдань” [338]. Так, 

наприклад, О. Романовський виокремлює такі критерії розуміння студентами 

навчального матеріалу: адекватність, повнота (обсяг), глибина, чіткість, 
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обґрунтованість [560]. Унаслідок узагальнення міркувань інших науковців 

дослідник виокремлює серед критеріїв розуміння також: уміння розкрити 

сутність питання, виділити головне; уміння робити самостійні висновки 

(інтерпретація), що є результатом міркування й осмислення основних 

положень теорії; усвідомлення причинно-наслідкових взаємозв’язків та основ 

істинності своїх умовиводів; здатність аргументовано захищати свої погляди, 

наводити докази їх правильності; здатність просто й доступно пояснити 

сутність наукової теорії іншій людині; здатність перетворювати інформацію 

й утілювати її в нову форму (перефразовувати, структурувати по-своєму, 

переказувати ,,своїми словами”); уміння самостійно ілюструвати інформацію 

прикладами з власного життя, графіками, схемами, малюнками; 

усвідомлення значення інформації для свого життя, зокрема для майбутньої 

професійної діяльності, зазначення засобів і способів застосування теорії на 

практиці; успішність під час виконання дій задля досягнення поставлених 

цілей, успішність розв’язання практичних завдань [560]. 

Отже, на основі вищезазначеного ми дійшли логічного висновку, що 

глибоке розуміння студентами навчального матеріалу є передумовою його 

готовності й умінь застосовувати здобуті знання на практиці, а методиками 

оцінювання сформованості показника фахових компетентностей 

когнітивно-діяльнісного критерію визначили декілька контрольних заходів із 

навчальних дисциплін, що були виокремлені для реалізації експерименту. 

Увага до особливої в межах формування конкурентоспроможності 

позиції іноземної мови (англійської) та комунікативних умінь зумовила 

необхідність урахування показника іншомовної компетентності. Значущість 

іншомовної компетентності для конкурентоспроможності особистості в 

процесах професійного самовиявлення було доведено в розділі 2 під час 

аналізу методики впровадження рекомендацій Болонського процесу та 

потреби врахування вимог нормативно-законодавчих актів МОН України 

щодо інтенсифікації процесу іншомовної підготовки студентів ЗВО. 

Процедура оцінювання сформованості досліджуваної якості в межах 
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зазначеного показника є досить простою за змістом і складною за процесом, 

оскільки реалізується шляхом оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності 

згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [724]. 

Слід наголосити, що ми зважали ще й на той факт, що за умов, коли 

інформація постійно оновлюється, для конкурентоспроможного фахівця 

справді важливим є не факт здобуття певних знань, оскільки інформація 

швидко застаріває, а його ставлення до опанування нових знань (відкритість 

до нового досвіду, готовність ним оволодівати). Ураховуючи швидкі 

соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, ми дійшли 

висновку, що сьогодні найбільш актуальними якостями сучасного 

конкурентоспроможного фахівця є його професійна мобільність і гнучкість, 

тобто вміння адаптуватися до нових умов професійної діяльності, швидко до 

них пристосовуватися, уміння оперативно переносити знання, уміння, 

навички в нові умови тощо, а також готовність до розв’язання нестандартних 

ситуацій; уміння діяти в екстремальних ситуаціях. Виходячи з 

вищесказаного, серед показників указаного критерію ми визначили також 

здатність до адаптації, перевірити сформованість якої можна за допомогою 

опитувальника А. Маклакова та С. Чермініна та GET TEST шкали ,,Потреба в 

пізнанні” [430; 737]. Завдяки цим методикам перевірялася легкість, 

швидкість, точність, безпомилковість, самостійність, упевненість виконання 

дій, уміння враховувати конкретні умови та інтерес під час виконання дій, а 

також адаптивність у нових умовах професійної діяльності, здатність до 

діяльності в нестандартних і стресових ситуаціях. 

Установлюючи показники особистісного критерію, до уваги ми брали  

соціально значущі особистісні якості, що є основою 

конкурентоспроможності фахівця. Як раніше зазначалося, серед найбільш 

актуальних особистісних якостей сучасного фахівця називають: активність, 

творчість (креативність), ініціативність, цілеспрямованість, рішучість, 

обережність, здатність до виправданого ризику, незалежність, самостійність. 

Серед найбільш важливих сьогодні соціально значущих особистісних 
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якостей виокремлюють здатність працювати як одному, так і в групі, за умов 

колективних форм організації праці, здатність до кооперації, співпраці, 

співтворчості; готовність до демократичного спілкування, до соціальної 

активної взаємодії; здатність до конструктивного розв’язання конфліктів; 

комунікативні вміння й навички (уміння вести переговори, переконувати й 

установлювати зв’язки) тощо. Виходячи з вищевказаного, а також беручи до 

уваги можливість діагностики, до показників особистісного критерію 

зараховуємо здатність до  творчості, самостійність, уміння йти на ризик, 

комунікабельність. Для перевірки цих показників досить зручним видається 

використання опитувальника GET TEST за шкалами: ,,креативність»; 

«потреба в незалежності / автономії”; ,,уміння йти на розумний (зважений) 

ризик”; ,,контактність і гнучкість у спілкуванні” [737]. 

Нарешті, показники рефлексивного критерію  ми визначали, виходячи 

із сутності рефлексивно-оцінного компонента конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця, коли обов’язковими для сучасного 

конкурентоспроможного фахівця є такі властивості, як рефлексивність, 

здатність до саморегуляції, до самоврядування з метою самовизначення й 

саморозвитку, самоосвіти та самовдосконалення, тобто самореалізації. 

Головним показником цього критерію вважаємо рефлективність, а найбільш 

якісною методикою діагностики зазначеної якості – опитувальник А. Карпова 

та В. Пономарьової) [298]. 

Важливо підкреслити, що в роботі ми добирали діагностичні засоби 

згідно з такими принципами: інформативність (результати діагностування 

мають охоплювати широке коло досліджуваних питань); економічність 

(оптимальні витрати часу і зусиль); доступність (зручність використання 

викладачами й студентами). 

Відповідно до виокремлених критеріїв і показників сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця ми визначили три рівні: 

високий, середній, низький. 

Так, високий рівень сформованості конкурентоспроможності майбутніх 
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фахівців характеризується стійкою мотивацією до професійного навчання, 

вони зорієнтовані на досягнення успіху в професійному навчанні та 

майбутній професійній діяльності, гостро відчувають потребу в досягненнях. 

Їх вирізняє високий рівень сформованості системи знань з проблеми 

конкурентоспроможності, досконале володіння іноземною мовою й 

комп’ютерними технологіями, методами міжкультурної комунікації. 

Майбутні фахівці виявляють активну позицію щодо здобуття нових знань і 

всебічно застосовують їх на практиці. Їм властиві постійне розширення 

кругозору, самоосвіта, інтерес до будь-якого нового досвіду. Вони виявляють 

творчість, ініціативу, самостійність і незалежність, готові йти на розумний 

ризик і беруть на себе відповідальність за можливі наслідки. Майбутні 

фахівці з високим рівнем сформованості конкурентоспроможності володіють 

комунікативними вміннями та навичками, уміють конструктивно 

розв’язувати конфлікти. Їм притаманна мобільність і гнучкість під час 

змінення умов професійної діяльності, вирішення нестандартних питань в 

екстремальних ситуаціях. Майбутні спеціалісти схильні часто аналізувати 

свою діяльність, учинки інших, з’ясовувати причини й наслідки власних дій. 

Їм властиво обдумувати свою діяльність у найдрібніших деталях, ретельно її 

планувати й прогнозувати можливі наслідки. 

Середній рівень сформованості конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців характеризується епізодичною цікавістю до професійного навчання, 

вони можуть бути орієнтовані на досягнення успіху в професійному навчанні 

та майбутній професійній діяльності, проте потребують певного спонукання з 

боку викладача, тому що ця орієнтація є більш зовнішньою, аніж 

внутрішньою; час від часу відчувають потребу в досягненнях. Їх вирізняє 

сформованість системи знань з проблеми конкурентоспроможності на 

середньому рівні, достатнє володіння іноземною мовою та комп’ютерними 

технологіями, методами міжкультурної комунікації. Майбутні фахівці 

виявляють ситуативний інтерес до здобуття нових знань, можуть 

застосовувати їх на практиці. Їм властиві епізодичне розширення кругозору, 
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самоосвіта, інтерес до будь-якого нового досвіду. Вони можуть виявляти 

творчість, ініціативу, самостійність і незалежність, проте їхня здатність до 

ризику зумовлена не творчим поштовхом, а переважно практичним підходом 

до вирішення проблем. Майбутні фахівці із середнім рівнем сформованості 

конкурентоспроможності володіють комунікативними вміннями та 

навичками, уміють конструктивно розв’язувати конфлікти. Проте вони 

відчувають певні труднощі, пов’язані з адаптацією до нових умов 

професійної діяльності, рефлексією власної діяльності, виявленням причин і 

наслідків своїх дій, плануванням і прогнозуванням можливих наслідків 

власної діяльності. 

Низький рівень сформованості конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців характеризується відсутністю мотивації до професійного навчання, 

вони майже не орієнтовані на досягнення успіху в професійному навчанні та 

майбутній професійній діяльності, здебільшого не відчувають потребу в 

досягненнях. Їх вирізняє несформованість системи знань з проблеми 

конкурентоспроможності, недосконалість знань з іноземної мови та 

комп’ютерних технологій. У майбутніх фахівців відсутній інтерес до 

здобуття нових знань, вони часто не можуть застосовувати наявні знання й 

уміння на практиці. Для них не є характерним розширення кругозору, 

самоосвіта, інтерес до будь-якого нового досвіду. Вони не виявляють творчі 

здібності, ініціативу, самостійність і незалежність; не можуть іти на 

розумний ризик і брати на себе відповідальність за можливі наслідки. 

Майбутні фахівці з низьким рівнем сформованості конкурентоспроможності 

майже не володіють комунікативними вміннями й навичками, уникають 

конструктивного розв’язання конфліктів. Вони відчувають суттєві труднощі, 

пов’язані з адаптацією до нових умов професійної діяльності, рефлексією 

власної діяльності, виявленням причин і наслідків своїх дій, плануванням і 

прогнозуванням можливих наслідків діяльності. 

Обов’язковою умовою вірогідності результатів експериментальної 

роботи визначаємо оцінювання рівнів сформованості кожного з компонентів 
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конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки 

наприкінці експерименту за тими самими методиками, що й під час 

діагностичного етапу. 

Результативний етап реалізації науково-методичної системи 

формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 

економіки призначений для з’ясування якості проведеного експерименту 

після його завершення, що зумовлюється репрезентуванням кількісних і 

якісних зрушень у сформованості конкурентоспроможності (за кожним 

показником) у студентів, залучених до експериментальної групи. 

З метою комплексного розкриття змісту науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця уважаємо за 

необхідне визначити відмінності у розумінні понять ,,науково-методична 

система формування конкурентоспроможного фахівця”, яка є відкритою, 

синергетичною, динамічною, незалежною від способів її організації, але 

залежною від ресурсів середовища та мотивації самого фахівця, і 

,,педагогічна науково-методична система формування 

конкурентоспроможного фахівця”, що є спеціально організованою, 

цільовою, цілісною, прогностичною, такою, що реалізується в умовах 

середовища підготовки фахівця (в університеті зокрема).  

У дослідженні ми проаналізували значну кількість наукових праць про 

похідне поняття ,,педагогічна науково-методична система” з метою 

уточнення його змісту. 

Так, приєднуємося до групи вчених (С. Кушнірук, О. Романовський), 

які вважають, що ,,педагогічна система – це полісистемне утворення 

(цілісність), що складається з багатьох взаємодіючих і взаємодоповнюючих 

частин” і підкреслюють, що ,,категорія ,,педагогічна система” та її 

модифікації (,,виховна система”, ,,навчально-виховна система”, ,,система 

освіти”) – одна з основних в понятійному апараті педагогіки” [365; 563]. 

Щодо сутності й змісту цього поняття, то науковці вказують, що «у 

широкому розумінні педагогічна система – це:  
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• об’єднання учасників педагогічного процесу, у якому висувається 

педагогічна мета й розв’язуються педагогічні завдання;  

• об’єднання учасників педагогічного процесу, де їхня діяльність 

(пізнавальна, трудова, моральна, суспільно-політична, художньо-естетична, 

ігрова тощо) є джерелом педагогічної мети й засобом її досягнення 

одночасно [365, с. 649–650]. 

У вузькому розумінні педагогічна система – це:  

• упорядкована кількість взаємопов’язаних компонентів, що 

утворюють єдине ціле й підпорядковані цілям виховання та навчання;  

• соціально-зумовлена цілісність учасників педагогічного процесу з 

їхніми матеріальними й духовними цінностями, що взаємодіють на основі 

співпраці між собою та з навколишнім середовищем, спрямована на 

формування й розвиток особистості [365, с. 649–650]. 

Отже, як стверджує О. Романовський, структура педагогічної системи 

може бути репрезентована як взаємопов’язана сукупність інваріантних 

елементів: учні чи студенти; мета навчання; зміст навчання; дидактичні 

процеси; педагоги; матеріально-технічне забезпечення дидактичних 

процесів; організаційні форми навчання [563, с. 32]. Н. Кузьміна визнає, що 

до структурних і функціональних компонентів такої системи належать: мета, 

навчальна інформація, засоби педагогічної комунікації, учні, учителі, 

результат [354]. 

У визначенні структурних компонентів педагогічної системи ми 

орієнтувалися на результати дослідження, у якому проаналізовано й 

узагальнено наукові підходи до виявлення структурних компонентів будь-

якої педагогічної системи [292, с. 41]. Варто зазначити, що деякі вчені, 

зокрема, називають такі компоненти: мета системи; підсистема, що управляє 

(педагог); підсистема, що управляється (вихованець); взаємодія й взаємини 

цих підсистем; зміст діяльності системи; продукти роботи системи [610]; 

іноді до вказаних компонентів додають ієрархію рівнів системи [102]; 

трапляється, що виокремлюють і функціональні компоненти системи 
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(гностичний, проєктувальний, конструктивний, комунікативний, 

організаторський), які зумовлюють рух, розвиток, удосконалення 

педагогічної системи й унаслідок цього – її стійкість, життєздатність, 

виживання [354]. 

Отже, узагальнивши науково-педагогічні підходи до розуміння поняття 

,,педагогічна науково-методична система”, ми з’ясували, що цей термін 

використовують у двох значеннях: для визначення якісних станів 

педагогічних процесів або для позначення деяких педагогічних утворень. 

Зважаючи на роль педагогічної науково-методичної системи у 

формуванні певного особистісного утворення, у нашому випадку 

конкурентоспроможності наголошуємо на потребі врахування таких її 

аспектів: 

а) мети, концептуальних положень реалізації системи; 

б) середовища, у якому реалізується система; 

в) методичного проєктування і шляхів реалізації системи; 

г) прогностичних результатів її впровадження. 

Підсумовуючи вищесказане, підкреслюємо, що для формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців, муніципальної економіки 

зокрема, важливим у системі стає врахування як середовища, у якому буде 

відбуватися зазначений процес, так і наукових та методичних положень його 

організації, а значить, справедливою видається характеристика зазначеної 

системи як науково-методичної. 

Цілі, що визначаються педагогічними науково-методичними 

системами, утворюють ієрархії цілей. Так, зокрема, дослідники виділяють 

три рівні цілей: 

• перший рівень цілей – соціальне замовлення суспільства, його 

різних соціальних груп усім системам освіти на певний суспільний ідеал 

особистості як людини, громадянина, професіонала; 

• другий рівень цілей – це освітня мета для кожної освітньої 

програми, для кожного типу освітніх закладів окремо, де соціальне 
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замовлення трансформується в поняттях і категоріях педагогіки; 

• третій рівень цілей – це ті педагогічні цілі, які реалізуються 

повсякденно, на кожному занятті [471, с. 117]. 

Отже, робимо висновок, що науково-методична система професійної 

підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки також вимагає виявлення специфіки її мети, завдань, змісту, 

засобів, результату як провідних системоутворювальних блоків названої 

педагогічної системи, а їх реалізація потребує відбору ефективного 

технологічного забезпечення й критеріїв перевірки результативності.Тоді 

педагогічну систему варто розглядати як підсистему загальної науково-

методичної системи формування конкурентоспроможного фахівця, а отже, 

найбільш високий із можливих рівнів виявлення конкурентоспроможності, за 

нашою думкою, можна спостерігати лише у фахівців, що вже реалізовуються 

у професії (акме-ідеальне), тоді як у межах університету акме майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця може бути оцінено як сформоване на 

середньому рівні науково-методичної системи і вищому рівні підсистеми 

,,педагогічної науково-методичної системи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця”, зокрема у галузі муніципальної економіки 

(акме-прогностичне) [266]. 

Виходячи з вищесказаного, можливо зробити припущення, що, 

активізуючи конкурентоспроможність студентів у межах університетського 

середовища, ми запускаємо механізм саморозвитку їх 

конкурентоспроможності в межах потенційного фахового середовища. Отже, 

акме результатів впливу системи формування конкурентоспроможності 

можна очікувати не лише від її реалізації в межах університету, а й передусім 

від самовиявлення конкурентоспроможної особистості як 

конкурентоспроможного фахівця в професійному середовищі. Тому 

реалізацію такої системи в межах підготовки фахівців, зокрема 

муніципальної економіки, можна розглядати як етап формування 

конкурентоспроможності як особистісно-професійного утворення.  
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Середовищем реалізації презентованої науково-методичної системи 

формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 

економіки визначаємо навчально-виховне середовище закладу вищої освіти 

та  соціально-професійне середовище, в умовах якого студенти матимуть 

можливість залучатися до професійного самовиявлення. 

Уявлення про взаємодію науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможного фахівця та педагогічної науково-методичної 

системи представлено на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Взаємодія науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможного фахівця та педагогічної  науково-методичної 

системи  

 

Схематично сутність, зміст і структуру науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки подано на рис. 3.3. 

Отже, уявлення про зміст, компоненти та зв’язки науково-методичні 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки є основою для її експериментальної реалізації в 

умовах навчального середовища визначеного університету. 
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Рис. 3.3. Науково-методична система формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 
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Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі виокремлено й схарактеризовано особливості  

професійної підготовки майбутнього фахівця муніципальної економіки, 

зокрема формування його конкурентоспроможності, на основі аналізу 

Національної стратегії розвитку освіти,  Концепції розвитку економічної 

освіти в Україні, освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за 

спеціальностями галузі знань 0305 – ,,Економіка та підприємництво”, 

Стандарту вищої освіти для спеціальностей першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 05 ,,Соціальні та поведінкові науки” 

(спеціальність 051 ,,Економіка”), інших нормативних документів, а також 

діяльності технічних та економічних закладів освіти України, що готують 

студентів відповідного фаху.  

З урахуванням основних завдань діяльності фахівця муніципальної 

економіки, тобто створення й підтримання економічних відносин у територі-

альній громаді задля задоволення потреб населення, що є підґрунтям органі-

зації підготовки фахівців муніципальної економіки, підкреслено потребу 

орієнтування на сучасні законодавчі документи та їх поточне коригування; 

вимоги до фахівців, подані у вакансіях на посади організацій територіальних 

громад; вимоги до кандидатів на вакансії експертів з програм реформування 

муніципального сектору, що фінансуються міжнародними фондами; освітні 

стандарти щодо підготовки фахівців у галузі муніципальної економіки. 

У результаті аналізу здобутків широкого спектру наукових розвідок з 

особливостей професійної підготовки фахівців галузі муніципальної 

економіки, освітніх стандартів щодо підготовки фахівців у галузі економіки, 

освітньо-професійних програм розроблено модель особистості майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. Установлено, що  

ядром особистості конкурентоспроможного фахівця муніципальної економі-

ки, поданій у моделі, є професійна компетентність, спрямованість, мобіль-

ність, майстерність, що набуваються завдяки сформованості профе-сійно 
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значущих (умотивованість, професійна адаптивність, аналітичність, прогнос-

тичність, критичність, організованість) і соціально значущих (соціальна 

відповідальність та адаптивність, комунікабельність (переконливість), 

креативність, лідерство) особистісних якостей. Результатом досягнення 

особистістю високого рівня конкурентоспроможності в професії можна 

вважати її затребуваність на ринку праці, рейтинг та професійний статус. 

У дослідженні визначено структурні компоненти 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

(потребово-мотиваційний, когнітивно-операційний, оцінно-результативний) 

та надано детальну характеристику їх змісту.  

Потребово-мотиваційний компонент конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки визначається мотивацією 

студентів щодо професійної діяльності, зокрема зі спрямованістю на 

досягнення, успіх та розвиток кар’єри, адекватним рівнем домагань; 

забезпечує потребу в саморегуляції поведінки та діяльності. Потреба в 

самоствердженні та самовираженні зумовлюється усвідомленням 

необхідності саморозвитку й оволодіння професією, а також неперервного 

професійного самовдосконалення, підвищення професіоналізму. 

Цінності та сенс професійної діяльності відображають інтерес і 

професійну спрямованість, що виявляється на етапі професійної підготовки у 

засвоєнні знань, умінь, навичок професійної діяльності, позитивній настанові 

на різноманітні види соціально значущої активності.  

Когнітивно-операційний компонент містить професійно й соціально 

значущі особистісні якості; професійні знання, уміння й навички, що 

формують цілісність сприйняття професії; забезпечують прийняття 

ефективних рішень у професійній діяльності, визначають успішність 

конкурентоспроможної поведінки фахівця (знання основних категорій, 

принципів та закономірностей професійної діяльності, сутності професії 

тощо; пізнавальні, комунікативні, регулятивні та інші вміння й навички; 

уміння знаходити інформацію, що забезпечує прийняття ефективних рішень 
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тощо); соціально-особистісні, економічні, організаційно-управлінські, 

загальнонаукові, загальнопрофесійні, спеціальні компетентності. Зазначений 

компонент характеризується професійною спрямованістю, професійною, 

стратегічною, управлінською, функціональною, соціальною 

компетентностями й високою якістю професійної діяльності, 

відповідальністю за доручену справу, творчим підходом до справи, 

винахідливістю, оригінальністю; дотриманням трудової дисципліни, 

раціональним розподілом робочого часу. Когнітивно-операційний компонент 

передбачає професійну мобільність – здатність фахівця до ротації, його 

обізнаність щодо професійної діяльності в цілому, а також готовність 

здобувати нові знання, необхідні за умов мінливої реальності. Указаний 

компонент полягає в здійсненні конкурентоспроможними фахівцями 

професійної діяльності на основі знань і вмінь, здобутих ними в процесі 

навчання; дає їм змогу застосовувати на практиці методи активної соціально-

психологічної взаємодії в процесі своєї професійної діяльності. 

Доведено, що рефлексивно-оцінний компонент відображає рефлексію 

якості процесу й результату професійної діяльності з позицій вимог ринку 

праці; здійснення майбутнім фахівцем самооцінювання, самоконтролю, 

самоаналізу, управління саморозвитком і професійним зростанням, 

саморегулювання поведінки та діяльності; формування знань та вмінь 

самопізнання й самооцінювання свого професійного потенціалу, 

усвідомлення й оцінювання рівня своєї конкурентоспроможності, а також 

причин, що гальмують її розвиток. 

На підставі характеристики компонентів конкурентоспроможності та 

розробленої моделі особистості майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця розроблено науково-методичну систему формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, яка є множиною 

взаємопов’язаних елементів (підсистем): концептуальної (мета, завдання, 

методологічні підходи та принципи), змістовної (структурні компоненти та 

провідна ідея), технологічної (етапи реалізації, організаційні форми, методи) 
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та підсистеми якісних і кількісних параметрів (критерії оцінювання, рівні 

сформованості та результат). 

Концептуальна підсистема містить обґрунтовані в роботі мету 

досліджуваної системи (виявлення впливу обґрунтованої та 

експериментально реалізованої системи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в технічному 

закладі вищої освіти на ефективність формування його 

конкурентоспроможності); завдання (визначення методологічних основ 

дослідження майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки; виявлення особливостей професійної підготовки фахівця 

муніципальної економіки в технічних закладах вищої освіти; визначення суті 

та структурних компонентів конкурентоспроможності фахівця та 

розроблення моделі особистості конкурентоспроможного майбутнього 

фахівця муніципальної економіки; теоретичне обґрунтування та 

експериментальна перевірка науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки в 

технічному закладі вищої освіти); методологічні підходи (системно-

синергетичний, компетентнісно-середовищний, особистісно-діяльнісний, 

акмеологічний, аксіологічний, соціокультурний) і принципи (прагматичність 

навчання; інтегрованість; гармонійне поєднання (стимулювання) когнітивної, 

афективної та психомоторної сфер особистості; комплементарність впливу 

навчального й соціально-професійного середовища на розвиток особистості; 

принцип кооперації та динамізму навчання). 

Змістова підсистема науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

містить структурні компоненти конкурентоспроможності: потребово-

мотиваційний (мотивація щодо професійної реалізації, спрямованість на 

досягнення, успіх і розвиток кар’єри, адекватний рівень прагнень); 

когнітивно-операційний (професійно значущі, соціально значущі особистісні 

якості; професійна компетентність, професійна мобільність та активність у 
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професійному самовиявленні) і рефлексивно-оцінний (рефлексія якості 

процесу й результату професійної діяльності; самооцінювання, самоаналіз 

власного професійного потенціалу, управління саморозвитком і професійним 

зростанням, оцінювання рівня власної конкурентоспроможності та причин, 

що гальмують її розвиток); а також провідну ідею, яка полягає в тому, що 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки в технічному закладі вищої освіти можливе завдяки реалізації 

теоретично обґрунтованої науково-методичної системи, яка сприятиме 

формуванню його конкурентоспроможності.  

У межах технологічної підсистеми описано етапи реалізації науково-

методичної системи формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки та відповідний інструментарій 

(організаційні форми, методи), що сприяє цій реалізації. Виділено такі 

взаємопов’язані етапи: пропедевтичний, у межах якого має бути 

скоординована діяльність викладачів щодо процесу формування конкретного 

утворення, а також визначено навчальний курикулум, який надаватиме змогу 

організовувати педагогічний вплив на суб’єктів навчання; діагностичний, 

зорієнтований на дослідження рівня усвідомлення проблеми конкретними 

учасниками експерименту та початкового рівня сформованості компонентів 

досліджуваного утворення в студентів; змістово-діяльнісний, у межах якого 

відбувається формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців 

муніципальної економіки під час їхньої навчально-практичної діяльності; 

результативний, призначений з’ясувати якість проведеного експерименту 

після його завершення, що зумовлено потребою в репрезентуванні кількісних 

і якісних зрушень у сформованості конкурентоспроможності (за кожним 

критерієм) у студентів, залучених до експериментальної групи.  

Узагальнено організаційні форми науково-методичної системи 

формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки, серед яких виокремлено традиційні (лекції, семінари, практичні та 

факультативні заняття, ознайомча, навчальна та виробнича практики), 
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спеціальні академічні (проблемно-пошукові лекції, диспути, рольові та ділові 

ігри, тренінги, воркшопи, кейси, консультування з вибіркової частини 

курикулуму, тимчасове навчання в інших університетах країни та за 

кордоном згідно з програми академічної мобільності, участь у міжнародних 

професійних практиках, міжнародних професійних конференціях, тренінгах) 

і спеціальні соціально-професійні форми (кар’єрне консультування, 

консультування з підготовки документів для працевлаштування, підготовка 

та участь у тренувальних професійних співбесідах, участь у роботі Ярмарків 

вакансій і Днів кар’єри, тренінгах центру кар’єри, підготовка бізнес проєктів 

для бізнес-інкубатору, підготовка та участь у конкурсах соціальних проєктів, 

участь у роботі міжнародних професійних спілок, участь у співбесідах з 

працедавцями, часткова зайнятість в органах місцевого самоврядування та 

інших організаціях, тимчасова зайнятість у міжнародних професійних 

установах). 

Із метою виявлення динаміки сформованості конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки до розробленої системи 

додано підсистему якісних і кількісних параметрів, що передбачає комплекс 

процедур із визначення критеріїв з відповідними показниками для 

оцінювання конкурентоспроможності, а саме: мотиваційного (показники: 

мотивація професійного навчання, мотивація на успіх / невдачу та потребу в 

досягненнях), когнітивно-діяльнісного (показники: сформованість фахових 

компетентностей, іншомовної компетентності, здатність до адаптації); 

особистісного (показники: здатність до творчості, самостійність, уміння йти 

на ризик, комунікабельність), рефлексивно-оцінного (показник: 

рефлексивність); а також визначення рівнів сформованості 

конкурентоспроможності: (високий, середній і низький). Результатом 

упровадження науково-методичної системи є сформованість майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. 

Середовищем реалізації науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки 
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визначено навчально-виховне середовище закладу вищої освіти та елементи 

професійного середовища, в умовах якого студенти мають можливість 

залучатися до професійного самовиявлення. Зроблено припущення, що, 

активізуючи конкурентоспроможність студентів у межах університетського 

середовища, ми запускаємо механізм саморозвитку їх 

конкурентоспроможності в межах потенційного фахового середовища. Отже, 

акме результатів впливу системи формування конкурентоспроможності 

можна очікувати не лише від її реалізації в межах університету, а й передусім 

від самовиявлення конкурентоспроможної особистості як 

конкурентоспроможного фахівця в професійному середовищі. Тому 

реалізацію такої системи в межах підготовки фахівців, зокрема 

муніципальної економіки, можна розглядати як етап формування 

конкурентоспроможності як особистісно-професійного утворення.  

Визначено, що потребово-мотиваційний і рефлексивно-оцінний 

компоненти конкурентоспроможності можуть бути сформовані упродовж 

повного циклу реалізації зазначеної науково-методичної системи, тоді як 

когнітивно-операційний компонент потребує технологічного підходу до його 

формування, що пов’язано із поступовістю введення до програми підготовки 

майбутніх фахівців навчальних дисциплін, зміст яких має бути скоригованим 

відповідно до актуалізації проблеми конкурентоспроможності: формування 

системи знань про конкурентоспроможність та комунікативних умінь (1-й 

курс); формування загальнопрофесійних та фахових компетентностей (2-й 

курс); актуалізація загальнопрофесійних та фахових компетентностей (3-й 

курс); формування умінь командної діяльності (4-й курс). 

Актуалізованоувагу на тому, що потребово-мотиваційний і рефлексив-

но-оцінний компоненти конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніци-

пальної економіки не можуть розглядатись ізольовано від процесу форму-

вання когнітивної та діяльнісної сфери особистості у зв’язку з тим, що рівень 

і зміст мотивації та рефлексії змінюються відповідно до особливостей індиві-

дуальної спрямованості й зацікавленості цією діяльністю конкретного фахівця. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ  

 

4.1 Загальні питання підготовки і проведення педагогічного 

експерименту 

 

З метою перевірки гіпотези щодо ефективності науково-методичної 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки упродовж 2012 – 2017 років було проведено 

педагогічний експеримент, у якому брали участь студенти 1-х – 4 курсів 

факультету Економіки та підприємництва Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова, які складали 

експериментальну групу, та студенти Національного технічного університету 

,,Харківський політехнічний інститут” і Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету, які увійшли у склад контрольної 

групи [265]. Важливо  зазначити, що навчальні дисципліни, які були залучені 

до експерименту і в зміст яких вводилася інформація щодо розвитку 

конкурентоспроможності фахівця, були аналогічними в експериментальній 

та контрольній групах. З метою забезпечення чистоти експерименту 

пілотажне дослідження щодо сформованості у студентів 

конкурентоспроможності проводилося в тих закладах вищої освіти, які не 

входили до експериментальної бази, а саме в Запорізькому національного 

університеті та Львівському національного університеті імені І. Франка, 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. До 

пілотажного дослідження були залучені як студенти, так і викладачі цих 

ЗВО. В Запорізькому національному університеті, Львівському 

національному університеті імені І. Франка та в Харківському національному 
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університеті імені В. Н. Каразіна також запроваджувались окремі методики 

та використовувалися матеріали з теми дослідження. 

Загалом експериментальною роботою було охоплено 682 студентів та 

85 викладачів закладів вищої освіти, 15 менеджерів з роботи з персоналом  

підприємств економічної галузі. Всього у дослідженні брали участь 782 

особи. 

Основними завданнями експериментального дослідження було:  

• вивчення ставлення до проблеми формування 

конкурентоспроможності фахівців муніципальної економіки; 

• діагностика стану сформованості конкурентоспроможності 

студентів, які навчаються за профілем підготовки ,,Економіка і 

підприємство” до експерименту; 

• експериментальна перевірка ефективності наукової системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки. 

Дослідження проводилось в декілька етапів. 

На першому етапі (2012 – 2013 рр.) було проведено констатувальну та 

пошукову частини експерименту. У цей період вивчались питання суті 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця як актуальної проблеми 

педагогіки та суспільства в цілому; визначались особливості її формування 

для фахівців економічного напряму, зокрема муніципальної економіки; 

досліджувалось ставлення до визначеної проблеми в цілому викладачів та 

студентів ЗВО, а також підприємців профільної галузі. 

На констатувальному етапі експерименту було проведено такі заходи: 

1. Вивчення ставлення до проблеми конкурентоспроможності 

учасників експерименту. 

2. Вимірювання у студентів основних чинників 

конкурентоспроможності, що визначило рівень сформованості цієї якості до 

початку експерименту. 
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Діагностичний етап цієї частини експерименту складали методи 

спостереження, анкетування, опитування, тестування. 

На другому етапі (2013 ‒ 2014 рр.) здійснювався теоретичний аналіз 

наукових джерел з проблеми формування майбутнього конкурентоспромож-

ного фахівця, зокрема економічного профілю, систематизувався та 

узагальнювався науково-педагогічний досвід з проблеми, формувались 

робочі гіпотези, продовжувалось подальше вивчення проблеми дослідження, 

визначались наукові підходи до розробки наукової системи формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, 

визначався та обгрунтовувася інструментарій дослідження. 

У цей час було сформульовано завдання дослідження, його концепцію, 

робочу гіпотезу, розроблено інструментарій експерименту. Для проведення 

констатувальної частини дослідження широко використовувались теоретичні 

(аналіз, синтез, узагальнення, моделювання, порівняння, абстрагування), 

емпіричні (педагогічне спостереження, бесіда, опитування, аналіз 

документів, тестування, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, 

експертних оцінок) та математичні методи дослідження. Виокремлювались 

показники критеріїв та рівнів сформованості конкурентоспроможності 

студентів напряму підготовки ,,Економіка та підприємство”. 

На третьому етапі (2014 ‒ 2017 рр.) проводилась формувальна та 

діагностична частини експерименту. Зокрема, відбувалось упровадження 

наукової системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки в освітній процес Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова, діагностувались та 

аналізувались результати експерименту. 

Було проведено низку заходів, які забезпечували надійність, 

вірогідність та валідність результатів експерименту. Зокрема, надійність 

експериментальних даних забезпечувалась технологічністю підходів до 

визначення конкурентоспроможності фахівця економічного профілю, що 

виявлялась у відтворюваності стандартизованих методик, апробованих 
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іншими дослідниками у схожих умовах [226, 298, 300, 430, 483, 544, 585, 737] 

та залученням незалежних експертів оцінювання конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців муніципальної економіки з числа суб’єктів оцінювання 

їхньої квазіпрофесійної діяльності (фахівці центрів працевлаштування, 

підприємці). Вірогідність експериментальних даних забезпечувалась 

організацією та проведенням експериментального дослідження в реальних 

умовах підготовки фахівців муніципальної економіки профільного ЗВО. 

Основними методами дослідження було визначено педагогічний 

експеримент, для проведення якого застосовувався визначений відповідно 

проблеми дослідження діагностичний комплекс методик, апробовані 

попередніми дослідниками підходи до формування конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців інших галузей, а також авторські ідеї щодо формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки. В 

якості методів математичної статистики використовувався критерії 

Стьюдента та Фішера. 

На третьому етапі (2014 ‒ 2017 рр.) проводилась формувальна та 

діагностична частини експерименту. Зокрема, відбувалось упровадження 

наукової системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки в освітній процес Харківського національного 

університету міського господарства імені О. М. Бекетова, діагностувались та 

аналізувались результати експерименту. 

Було проведено низку заходів, які забезпечували надійність, 

вірогідність та валідність результатів експерименту. Зокрема, надійність 

експериментальних даних забезпечувалась технологічністю підходів до 

визначення конкурентоспроможності фахівця економічного профілю, що 

виявлялась у відтворюваності стандартизованих методик, апробованих 

іншими дослідниками у схожих умовах [226, 298, 300, 430, 483, 544, 585, 737] 

та залученням незалежних експертів оцінювання конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців муніципальної економіки з числа суб’єктів оцінювання 

їхньої квазіпрофесійної діяльності (фахівці центрів працевлаштування, 
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підприємці). Вірогідність експериментальних даних забезпечувалась 

організацією та проведенням експериментального дослідження в реальних 

умовах підготовки фахівців муніципальної економіки профільного ЗВО. 

Анкетування розпочалося з виявлення загального ставлення студентів 

до майбутньої професії. Для цього використовували оригінальний 

опитувальник, створений відповідно до теми нашого дослідження. 

Передусім визначили думку студентів про конкурентоспроможність 

представників своєї професії на ринку праці у світовому просторі та України. 

При цьому передусім нас цікавила думка про те, якого фахівця-економіста 

бажають бачити працедавці у своєму колективі. Отже, за думкою 

підприємців, конкурентоспроможний економіст – це той, який виявляє 

високий рівень професійних компетенцій, зокрема вміє провадити 

фінансовий аналіз діяльності підприємства (82%), розрахунок та контроль 

собівартості товару (63%), планувати господарську діяльність підприємства 

(54%), здійснювати облік кредиторської та дебіторської заборгованості 

(44%), ефективно здійснювати договірну діяльність (79%), при цьому 

виявляти акуратність та відповідальність у роботі з первинною 

документацією, управлінською звітністю (57%), взаємодіяти із зовнішніми 

аудиторами (38%). 

Крім того, респонденти із числа підприємців зауважили, що 

усвідомлюючи надлишок пошукувачів роботи за економічними 

спеціальностями, до потенційних працівників ставлять додаткові вимоги, які 

більшою мірою стосуються особистісних якостей, що обумовлюють 

здатність та бажання самовдосконалюватись. Так, важливими для 

працевлаштування особистісними надбаннями визначались орієнтація в 

сучасній законодавчій базі (62%), оновлення професійних знань через 

постійний перегляд економічної літератури, профільних сайтів (33%), а 

також відвідування різного роду семінарів та тренінгів професійного 

спрямування (55%). 
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Пріоритетним, за висловлюваннями працедавців, для бажаного 

працівника-економіста було визначено наявність професійного досвіду 

роботи (74%), що також стало важливим для усвідомлення необхідних у 

формувальному експерименті акцентів. 

Отже, підсумком анкетування підприємців економічного профілю 

стали положення про: 

• важливість якісної професійної підготовки, зокрема сформованість 

ключових професійних компетенцій; 

• спрямованість особистості на постійне професійне 

самовдосконалення; 

• наявність досвіду роботи за спеціальністю. 

Зазначені результати стали основою створення опитувальника для 

майбутніх фахівців муніципальної економіки (Додаток Б 1). Пілотажним 

анкетуванням було охоплено 126 студентів напряму підготовки ,,Економіка 

підприємства”. З метою визначення курикулярного змісту фахового 

спрямування нас насамперед цікавило, які дисципліни респонденти вважали 

важливими для професійної економічної підготовки. Згідно з цим було 

представлено питання ,,Які дисципліни навчальної програми Ви вважаєте 

важливими для позитивного працевлаштування?”, відповіді на яке визначили 

досить широку розбіжність в усвідомленні майбутніми економістами змісту 

професійної підготовки. Так, найбільш важливою для 

конкурентоспроможності було визначено дисципліну ,,Іноземна мова” (65%), 

що можна вважати наслідком пріоритетної політики нашої держави в аспекті 

глобалізації професійних середовищ.  

Тривожним сигналом про низький рівень усвідомлення студентами 

необхідності оволодіння професійними компетентностями стали вибори 

ними дисциплін фахового спрямування, зокрема ,,Економіка підприємства” 

посіла друге місце в опитуванні, водночас її було обрано лише 35% 

респондентів, про важливість дисципліни ,,Менеджмент” та ,,Маркетинг” 

зауважили 17,5%, та 13,8% майбутніх економістів відповідно, ,,Облік і 
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аудит” обрали 11,3%, ,,Фінанси”  –  6,3%, ,,Стратегію підприємства” та 

,,Бухгалтерію” – лише по 5% опитаних [775]. 

Зовсім малу цінність було віддано вузькоспеціалізованим фаховим 

дисциплінам, зокрема, по 2,5% опитаних визначили важливими для 

конкурентоспроможності знання й уміння з дисциплін ,,Витрати 

підприємства”, ,,Ризики”, ,,Статистика” та ,,Кошторисна справа”, а 

дисципліни ,,Організація бізнесу”, ,,Економічний аналіз”, ,,Оподаткування”, 

,,Тарифоутворення”, ,,Планування і контроль” обрали лише 1,3% студентів. 

Отже, уважаємо, що результати анкетування виявили досить серйозну 

проблему, пов’язану із низьким рівнем усвідомлення майбутніми фахівцями 

муніципальної економіки важливості набуття професійних компетенцій. 

Вибори опитуваних засвідчили переважну їхню спрямованість на 

комунікації у професії. Саме цим пояснюється досить велика частка 

студентів (16,3%), яка визначила важливість для конкурентоспроможності 

компетентностей, що набуваються у межах дисципліни ,,Психологія”, а 

також уміння роботи з людьми, проходження співбесіди з роботодавцем, 

ознайомлення з новим колективом, обов’язками, методикою проходження 

стажування, а також набуття навичок з комп’ютерного аудиту. 

Зважаючи на те, що актуальною, з точки зору працедавців, є 

спрямованість майбутніх фахівців на постійне самовдосконалення, визначили 

важливим питання щодо позитивної реакції на необхідність підвищення 

кваліфікації. Майбутні економісти у 73% позитивно ставляться до такої 

необхідності за умови матеріального забезпечення стажувань працедавцем і 

лише 15% налаштовані самовдосконалюватись за власний кошт. 

Такі результати визначили недостатнє розуміння студентами цінності 

самовдосконалення, того факту, що будь-яке особистісне перетворення має 

бути якісним, і відповідальність за цю якість має нести сама особистість, яка 

прийняла рішення про самовдосконалення. 

Зважаючи на те, що сучасні студенти у переважній більшості 

працюють неповний робочий день, респондентів запитали щодо наявності у 
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них досвіду роботи за спеціальністю. У результаті отримали позитивні 

відповіді лише у 4%, в той час, коли 53% такий досвід отримали у роботі не 

за фахом. При цьому ці ж відповіді підтвердились у питанні про досвід 

позитивної бесіди із працедавцем за фахом і не за фахом. 

Отже, уважаємо, що потребує уваги проблема професійної 

спрямованості майбутніх фахівців муніципальної економіки, оскільки наразі 

студенти економічного профілю недостатньо усвідомлюють важливість 

пошуків додаткового досвіду роботи саме за фахом. 

Результати проведеного пілотажного дослідження дають підстави 

стверджувати, що проблема формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки є досить 

актуальною як для студентів сучасного закладу вищої освіти, так і для 

потенційних працедавців, а тому потребує свого вирішення, оскільки 

усвідомлення важливих аспектів відповідності вимогам сучасного ринку 

праці, а також ризиків, з якими доведеться зіштовхнутись у процесі 

працевлаштування та професійної реалізації, впливає на рівень 

конкурентоспроможності молодого фахівця. Із проаналізованого зроблено 

висновок, що причиною недостатньо сформованої конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки може бути: 1) недостатня 

мотивація щодо навчання задля реалізації у майбутній професії;                               

2) недостатня мотивація щодо досягнення успіху в діяльності; 3) не 

усвідомлення студентами важливості набуття досвіду професійної діяльності 

за фахом; 4) недостатня усвідомленість необхідності набуття високого рівня 

професійно значущих компетенцій та особистісних якостей [775]. 

На основі емпіричних даних ми зробили висновок про необхідність 

упровадження в освітній процес наукової системи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, яка дозволяла  

сформувати потребово-мотиваційний, когнітивно-операційний та 

рефлексивно-оцінного компоненти конкурентоспроможності фахівця.  
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Педагогічний експеримент уключав констатувальний, формувальний і 

контрольний етапи науково-педагогічного пошуку [281]. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було 

визначено експериментальну базу дослідження; з’ясовано рівень 

конкурентоспроможності студентів, експериментальної та контрольної груп, 

уточнено й використано критерії і показники сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, 

здійснено добір методик за кожним критерієм, що дало змогу виявити рівні 

сформованості конкурентоспроможності студентів. 

До експериментальних та контрольних груп було віднесено студентів, 

які навчались за профілем підготовки ,,Економіка підприємства”, зокрема, із 

Харківського національного університету міського господарства – ЕГ  (126 

осіб), а також із Харківського Національного автомобільно-дорожнього 

університету та Національного технічного університету ,,Харківський 

політехнічний інститут” – КГ (134 особи). Пояснюємо такий наш вибір 

експериментальної та контрольної груп тим, що до експерименту необхідно 

було залучити достатню для його вірогідності кількість студентів, а оскільки 

у базовому університеті (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) на профільному 

економічному факультеті навчалось лише 126 осіб, то вони й стали 

експериментальною групою, тобто на них ми могли здійснювати 

обумовлений темою експерименту педагогічний вплив. Для чистоти 

експерименту ми визначили університети (Харківський Національний 

автомобільно-дорожній університет, Національний технічний університет 

,,Харківський політехнічний інститут”), де за тим же профілем навчалась 

приблизно рівна експериментальній групі кількість студентів, які увійшли у 

контрольну групу. Зауважуємо, що для обох груп професійна підготовка 

здійснювалась у межах однієї навчальної програми, а отже студенти мали 
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можливість опановувати ідентичні дисципліни, що також є важливим для 

об’єктивності експерименту. 

Наступним етапом експерименту стало визначення сформованості 

рівня конкурентоспроможності у студентів ЕГ та КГ за кожним компонентом 

відповідно визначених критеріїв [763]. 

Дослідження сформованості потребово-мотиваційного компоненту 

здійснювали відповідно до методик дослідження за показниками 

мотиваційного критерію: мотивація професійного навчання – методика 

В. Каташова (,,Визначення мотивації в роботі”) [300], мотивація на 

успіх/невдачу – методика А. Реана (,,Мотивація успіху і уникнення невдачі” 

[544]; потреба у досягненнях – методика Ю. Орлова  (,,Оцінка потреби у 

досягненнях”) [483].  

Результати тестування узагальнили у таблиці 4.1 

 

Таблиця 4.1 

Результати сформованості потребово-мотиваційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки за мотиваційним критерієм (констатувальний зріз) 
 

Рівні/показники 

 

ЕГ(126 осіб) КГ(134особи) 

к-ть % к-ть % 

Мотивація професійного навчання 

• високий 12 9,5 14 10,4 

• середній 36 28,6 39 29,1 

• низький 78 61,9 81 60,5 

Мотивація на успіх/невдачу 

• яскраво виражена мотивація на успіх 15 11,9 15 11,2 

• середні показники мотивації на успіх 

(надія) 
46 36,5 51 38,1 

• мотивація на невдачу 65 51,6 68 50,7 

Потреба у досягненнях 

• високий 14 11,1 16 11,9 

• середній 48 38,1 49 36,6 

• низький 57 50,8 61 51,5 
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Сформованість когнітивно-операційного компонента визначали через 

дослідження за когнітивно-діяльнісним та особистісним критеріями. 

У межах когнітивно-діяльнісного критерію досліджували 

сформованість системи фахових компетентностей, що реалізовували у 

спосіб аналізу зрізів результатів навчальної діяльності, представлених у 

журналах академічних груп. При цьому основними професійними 

компетентностями визначили фахові (дисципліни, за якими було заплановано 

державний іспит) та загальнопрофесійні (для визначеної галузі ‒ іноземна 

мова, ділова українська мова, психологія). Зважаючи на те, що у розділі 2 

важливим для конкурентоспроможності було визначено володіння 

майбутніми фахівцями іноземною (англійською) мовою, вагомим показником 

когнітивного критерію стала діагностика іншомовної компетентності 

майбутніх економістів, що здійснювалась через тестування відповідно 

заявленому студентами рівня володіння іноземною мовою [742]. Нас також 

цікавило, наскільки студенти здатні використовувати знання у практичній 

діяльності, отже необхідними показником когнітивно-діяльнісного критерію 

стало дослідження здатності застосування знань у практичній діяльності, що 

було досліджено через опитувальник GET TEST (показник ,,Потреба у 

пізнанні”) [737]. Оскільки конкурентоспроможний фахівець має вміти 

реагувати на зовнішні запити ринку праці, що постійно змінюються, 

визначили важливим перевірити сформованість у майбутніх економістів 

показника здатність до адаптації, що було реалізовано згідно методики 

А. Маклакова, С. Чермяніна [430]. 

Результати дослідження сформованості когнітивно-операційного 

компонента за когнітивно-діяльнісним критерієм узагальнили у таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Результати сформованості когнітивно-операційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної еконо-

міки за когнітивно-діяльнісним критерієм (констатувальний зріз, %) 
 

Рівні/показники 

 

ЕГ(126 осіб) КГ(134 особи) 

к-ть % к-ть % 

Сформованість фахових компетенцій 

• високий 8 6,4 7 5,2 

• середній 32 25,4 38 28,4 

• низький 86 68,2 89 66,4 

Сформованість іншомовної компетентності 

• високий 13 10,3 16 11,9 

• середній 41 32,6 47 35,1 

• низький 72 57,1 71 53,0 

Здатність до адаптації 

• висока 11 8,7 10 7,5 

• задовільна 58 46,0 63 47,0 

• низька 57 45,3 61 45,5 

 

Незаперечно цінними для конкурентоспроможності майбутніх фахівців 

вважали набуття ними професійно значущих якостей, а також якостей, що 

дозволяють ефективно реалізовуватись у соціальному середовищі,  зокрема, 

творчість (креативність) [797], самостійність, вміння йти на ризик, 

комунікабельність [278]. Сформованість цих якостей перевіряли через 

використання опитувальника GET TEST [737] та САМОАЛ [654], а саме: для 

визначення рівня здатності до творчості – шкала ,,креативність”; для 

визначення самостійності – шкала ,,потреба в незалежності/автономії”; для 

визначення сформованості вміння йти на ризик – шкала ,,уміння йти на 

розумний (зважений) ризик” опитувальника GET TEST; а для дослідження 

рівня комунікабельності – шкала ,,контактність та гнучкість у спілкуванні” 

опитувальника САМОАЛ. 

Результати дослідження сформованості когнітивно-операційного 

компонента за когнітивно-діяльнісним критерієм узагальнили у таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3 

Результати сформованості когнітивно-операційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки за особистісним критерієм (констатувальний зріз) 
 

Рівні/показники 
ЕГ (126 осіб) КГ (134 особи) 

к-ть % к-ть % 

Здатність до творчості 

• високий 15 11,9 19 14,2 

• середній 64 50,8 69 51,5 

• низький 47 37,3 46 34,3 

Самостійність 

• високий 8 6,3 10 7,5 

• середній 54 42,9 56 41,8 

• низький 64 50,8 68 50,7 

Вміння йти на ризик 

• висока 9 7,1 11 8,2 

• задовільна 27 21,4 30 22,4 

• низька 90 71,5 93 69,4 

Комунікабельність 

• адекватна 18 14,3 21 15,7 

• неадекватно-екстравертована 56 44,4 62 46,3 

• неадекватно-інтровертована 52 41,3 51 38,0 
 

Аналіз рівня сформованості рефлексивно-оцінного компоненту 

визначався згідно показника рефлексивного критерію – рефлективності, що 

оцінювався через використання однойменної методики (А. Карпова, 

В. Пономарьова) [298]. 

Результати дослідження сформованості рефлексивно-оцінного 

компонента за рефлексивним критерієм узагальнили у таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Результати сформованості рефлексивно-оцінного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки за рефлексивним критерієм (констатувальний зріз, %) 
 

Рівні/показники 
ЕГ(126 осіб) КГ(134 особи) 

к-ть % к-ть % 

Рефлексивність 

• високий 19 15,1 23 17,2 

• середній 64 50,8 64 47,8 

• низький 43 34,1 47 35,0 

 

Орієнтуючись на визначену відповідність виявлення змісту кожного 

компоненту конкурентоспроможності студентів згідно із змістовими рівнями 

показників, узагальнили результати констатувального експерименту у 

вигляді розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

конкурентоспроможності. 

Результати представили у таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Рівні сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки (констатувальний зріз) 
 

Рівні 
ЕГ(126 осіб) КГ(134 особи) 

к-ть % к-ть % 

• високий 15 11,9 17 12,7 

• середній 47 37,3 51 38,1 

• низький 64 50,8 66 49,2 

 

Отже, результати констатувального експерименту виявили, що 

переважна більшість майбутніх економістів знаходиться на середньому рівні 

сформованості конкурентоспроможності, а значить є потенційна можливість 

апробувати наукову систему формування конкурентоспроможного фахівця у 

експериментальній групі. 
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Проведене дослідження визначило, що експериментальна та 

контрольна групи мають рівні результати щодо репрезентативності 

констатувального зрізу даних, а значить є однорідними. Виходячи із цього, 

визначили необхідним реалізувати науково-методичну систему формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у 

групі ЕГ у той час як піддослідні КГ навчатимуться у традиційних умовах. 

 

4.2 Реалізація науково-методичної системи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

 

Завданням реалізації системи формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки було 

забезпечення сформованості всіх теоретично обґрунтованих компонентів 

конкурентоспроможності: потребово-мотиваційного, когнітивно-операцій-

ного, рефлексивно-оцінного. Реалізація цього завдання відбувалась поетапно. 

Діагностичний етап зазначеної системи, який виявив реальний рівень 

сформованості конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 

економіки, було описано у 4.1. На діагностико-мотиваційному етапі 

експерименту, метою якого було актуалізація мотивів майбутніх економістів 

щодо усвідомлення ними необхідності професійно реалізовуватись в умовах 

конкурентного середовища, реалізовували формування потребово-

мотиваційного компоненту конкурентоспроможності. Завданням цього етапу 

визначили формування й розвиток мотивів досягнення у професії, 

професійного визнання, потреб самовдосконалення професійної готовності, 

цінності й сенсу професійної діяльності та затребуваності у професії. 

 

4.2.1 Формування потребово-мотиваційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

 

Головним у формуванні мотивації майбутніх економістів щодо 

професійної реалізації у конкурентному середовищі вважали досягнення 

ними усвідомлення того, що сучасна людина не може вимагати від 
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суспільства визнання, навпаки має довести свою потрібність як фахівця серед 

інших таких же фахівців, а отже, важливості набуває спрямованість молодого 

фахівця на конкурентність, активність у професійній реалізації [272]. 

У процесі актуалізації мотивів конкурентоспроможності важливою 

визначили ідею професійної спрямованості, оскільки лише за умови чіткого 

усвідомлення потреби реалізації за фахом людина може відчувати цінність 

причетності до професії, визнання у професійному середовищі. 

Як відомо, улюблена робота приносить людині задоволення, вона 

почувається щасливою, а перспектива зростання дає відчуття успіху та 

визнання її досягнень. Тож людина, яка працює над поставленими цілями, 

відчуває задоволення, у неї виникає внутрішня мотивація до професійної 

діяльності. Виходячи з цього, головною метою формування потребово-

мотиваційного компоненту конкурентоспроможності визначили підвищення 

рівня пізнавального інтересу як чинника глибокої внутрішньої мотивації 

фахової діяльності, а також визначення перспективності у шляхах досягнення 

професійного акме, які сприяють мотивації фахового зростання. Зауважуємо, 

що формування потребово-мотиваційного компоненту конкурентоспро-

можності майбутніх фахівців муніципальної економіки відбувалось як у 

процесі викладання дисциплін гуманітарного та професійного циклу, так і у 

межах цільових тренінгів, що реалізовувались у вільний від навчання час 

студентів за їхнім бажанням. При цьому дотримувались правила актуалізації 

професійних мотивів у процесі виконання кожного навчального завдання 

таким чином, щоб студенти усвідомлювали необхідність формування 

конкретної компетентності для подальшої професійної реалізації. 

Ефективними шляхами формування потребово-мотиваційного 

компонента конкурентоспроможності майбутнього фахівця було визначено 

вправи з активізації мотиваційного потенціалу особистості, робота з 

мотиваційним словником, тренінги щодо постановки цілей та їх успішного 

досягнення, що були запозичені із досвіду В. Семиченко й адаптовані для 

фахівців економічних спеціальностей [585]. 



353 
 

 

Отже, створення мотиваційного словника відбувалась через збирання 

студентами фразеологізмів, авторських крилатих висловів, що стосуються 

успіху в діяльності, досягнення професійного акме [272]. З цією метою для 

обговорення студентам ЕГ було запропоновано низку фразеологічних 

висловів, що стосуються діяльності, справи, актуальними з яких для 

реалізації фахівця в умовах конкуренції було визначено такі: «сплутати 

карти» – знищити своїм втручанням чиїсь плани; ,,спати й бачити” – мати 

шалене бажання досягти чогось; ,,ухватитись обома руками” – відразу 

погодитись з пропозицією, виявити готовність використати нагоду; ,,тримати 

ніс за вітром” – приноровлюватись до будь-кого з будь-якою метою. Аналіз 

зазначених висловів визначив, що для досягнення переваги у діяльності слід 

загострити увагу на формуванні у собі таких якостей, які дозволяють 

змінювати власну точку зору, прислухатись до думки більш досвідчених 

колег, використовувати маніпуляції у комунікації із вагомими людьми тощо. 

Цікавими також були здобутки студентів ЕГ у збиранні ними 

авторських висловлювань на тему конкуренції у діяльності [272]. Так, 

зокрема, студенти представили афоризми, що визначали ,,тваринний спосіб 

життя” внаслідок залучення до конкурентної боротьби: ,,Доки ви біжите, 

конкуренти кусають вас ззаду, але якщо ви зупинитесь вони вас зжеруть” 

(У. Кнудсен), ,,Риби в морі діють так, як люди на землі: великі їдять 

маленьких” (У. Шекспір), ,,Коли плаваєш із акулами, єдиний спосіб вижити – 

стати найбільш акулістою із акул” (І. Уелш); неминучість конкуренції у 

житті: ,,Конкуренція подібна до чаю у пакетиках: чим довше ви її ігноруєте, 

тим тривожнішою стає атмосфера” (Дж. Гебей), ,,Коні, впряжені у 

колісницю, біжать швидше, ніж поодинокі, – не тому, що спільними 

зусиллями вони легше розсікають повітря, а тому, що їх розпалює змагання 

та суперництво один з одним” (Плутарх); виправдання особистої участі у 

конкурентній боротьбі: ,,Перше правило бізнесу – поводься з іншими так, як 

вони хотіли б поводитись із тобою” (Ч. Діккенс), ,,Конкуренція забезпечує 

найкращу якість продуктів й розвиває найгірші якості людей” (Д. Сарнофф), 
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,,У бізнесі жоден шанс не губиться: якщо ви його загубили, його віднайде 

ваш конкурент. Увесь секрет бізнесу в тому, щоб знати щось таке, чого не 

знає більше ніхто” (А. Онассіс); позитивні наслідки конкурентної боротьби 

для професійного та особистісного зростання: ,,Завжди обирайте найважчий 

шлях - на ньому Ви не зустрінете конкурентів,, (Шарль де Голль), ,,Вчіться у 

свого конкурента, тому що він буде вчитися у вас” (Джефф O'Лірі), 

,,Мистецтво перемоги над конкурентом полягає в тому, щоб дивувати його 

там, де він краще” (Петер Альтенберг), ,,Якщо бажаєте досягти в житті 

успіху, зробіть наполегливість своїм кращим другом, досвід – мудрим 

радником, обережність – старшим братом, а надію – ангелом-хоронителем” 

(Джозеф Еддісон), ,,Жодне бажання не дається тобі окремо від сили, що 

дозволяє його здійснити” (Річард Дейвіс Бах). 

Узагальнюючи результати роботи із мотиваційним словником, 

зауважуємо, що студенти стали усвідомлювати не лише ,,темну” частину 

конкурентної боротьби, що стосується орієнтації на жорсткість, готовність до 

неправдивості, маніпуляцій у боротьбі за місце в професійному середовищі, 

але й корисність конкуренції для розвитку суспільства, професійного та 

особистісного розвитку самого фахівця. Однак при цьому увага приділялась 

тому, що зазначені афоризми були цінними для орієнтації у конкурентній 

боротьбі як досвід цілого народу (фразеологізми) й життєві висновки 

успішних у бізнесі особистостей, а отже, представлений позитивний досвід 

міг стати основою для мотивації майбутніх економістів до набуття 

конкурентоспроможності як однієї із основних якостей сучасного фахівця. 

Аналіз позитивного досвіду реалізації в професійному середовищі 

успішних підприємців-меценатів проводився під час виконання комплексу 

завдань на заняттях з іноземної (англійської) мови (Див. додаток В. 1). 

Розроблені завдання мали на меті підвищення мотивації студентів до 

професійної діяльності та їхню соціальну відповідальність через 

ознайомлення студентів з фактами життя і діяльності деяких найвідоміших 

бізнесменів і філантропів, які зробили вагомий внесок у розвиток 
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суспільства; а також узагальнити інформацію та зробити висновки щодо 

особистісних рис, які сприяли успіху згаданих осіб. Студенти вивчали 

професійні здобутки та меценатську діяльність п’яти видатних підприємців; 

складали порівняльні та ітогові таблиці; визначали персональні риси, які 

властиві цим людям; розробляли дефініції цих характеристик під час роботи 

в малих групах та наводили приклади з запропонованих текстів або свого 

власного досвіду; працювали з мотиваційними цитатами. 

З метою формування у студентів ступеня усвідомлення ними професій-

них цілей і траєкторії професійного розвитку було реалізовано програму 

цільового проєктування професійної реалізації. При цьому використовували 

досвід Дж. Г. Скотта з техніки постановки цілей, який дозволяв в 

алгоритмічній формі усвідомити реалістичність цілі й визначити кроки з її 

досягнення [585, с. 452], а також тренінг розробки цілей С. Занюка [226].  

Перший крок алгоритму був спрямований на визначення бажання 

студентів, пов’язаного із майбутньою професією (тут ми орієнтувались саме 

на зміст професії, а не на конкретне працевлаштування, оскільки діапазон 

професії значно є ширшим, а значить студент може навчитись усвідомлювати 

різні шляхи професійної реалізації) [272]. 

Отже, техніка постановки цілей припускає покрокову конкретизацію 

бажаного, що студенти усвідомлювали через відповіді на питання: ,,Чого я 

хочу саме зараз; я хочу через 3 місяці досягти…; через рік…; через 5 років…; 

яка із означених цілей є для мене найбільш важливою; чому це важливо для 

мене; які ще питання представляють важливість в аспекті означеної мети”. 

Кожне із записаних бажань студенти мали проробити з точки зору уточнення 

зв’язку мети – засобу. Наприклад, мета ,,хочу заробляти багато грошей” 

конкретизувалась запитанням ,,навіщо?” і при цьому переходила у категорію 

засобу. Конкретизація цілей дозволяла визначити саме те, для чого слід 

розвиватись, зокрема студентами було визначено категорії комфорту, 

визнання, влади, незалежності тощо. 
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 Студенти вчилися визначати реальність означених цілей, коли робили 

другий крок конкретизації цілі. Студенти вчилися визначати реальність 

означених цілей, коли робили другий крок конкретизації цілі. З цією метою 

використовували медитаційну вправу ,,Телевізор”, в основі якої була робота 

із підсвідомістю людини, що активізувалась у процесі постановки 

конкретних питань про наявні ресурси, які сприятимуть досягненню мети, й 

ті, що перешкоджатимуть її реалізації. Слід зазначити, що для визначення 

ресурсів досягнення цілей майбутні економісти мали відповісти на питання: 

,,Хто буде (може) вам допомагати в здійсненні ваших планів? ”, ,,Залучення 

яких людей (фінансів, приладдя) є бажаним? ”.  

Визначення пріоритетних цілей було наступним кроком програми. 

Оскільки більшість студентів представляла професійну реалізацію як 

реалізацію множини цілей (знайти роботу за фахом, отримати гідну зарплату, 

мати можливість удосконалювати власну професійну компетентність тощо), 

то важливим питанням стало формування умінь зосередитись на найбільш 

важливих цілях й ,,перенесення” їх в одну загальну мету. Для цього 

пропонували створити й заповнити наступну таблицю (див. табл. 4.6). 

 

        Таблиця 4.6 

Пріоритетність цілей 
 

Формулювання 

цілей 

Значущість 

для мене 

Що буде, якщо я 

не досягну мети 

Від чого прийдеться відмовитись 

для досягнення мети 

    
 

Важливо зауважити, що у процесі такої роботи студенти не лише 

вчились формулювати цілі, але й усвідомлювали процес їх досягнення, а 

також ту ,,ціну”, яку, можливо, доведеться сплачувати за реалізацію власного 

бажання. У результаті присвоєння рейтингу важливості конкретної мети 

визначались найбільш важливі з них, а отже, відбувалось усвідомлення 

необхідності ресурсовизначення та ресурсозаміщення для досягнення кожної 

із цілей. Крім того у визначенні значущості цілей студенти мали усвідомити 

ті перспективи, що можуть відкритись у результаті досягнення цих цілей. 
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На наступному кроці реалізації програми студенти вчились формувати 

упевненість у собі при досягненні цілей. Цей етап було присвячено 

формуванню переконаністі у тому, що досягнення бажаного відбудеться 

лише тоді, коли будуть віднайдені шляхи подолання перешкод у досягненні 

мети. Для цього використовували вправи на створення образів, дотичних 

меті, що вже досягнута (предмети, люди, кольори, звуки) й унаочнення цими 

образами власного простору. 

Останній крок було спрямовано на визначення шляхів досягнення 

мети. Майбутнім економістам ставили завдання знайти найбільш можливі 

варіанти досягнення однієї мети. Для цього вони мали максимально 

заповнити позиції: ,,Що мені потрібно зробити”, ,,Необхідні засоби”, 

,,Порядок виконання”, ,,Важливість дії”. Перша і остання позиції підлягали 

рейтингуванню, що дозволяло оцінити ступінь важливості та реальності 

реалізації дії. 

Значне підвищення мотивації до реалізації у професії стало наочним 

результатом реалізації зазначеної програми у межах професійної підготовки 

майбутніх фахівців муніципальної економіки. 

Крім того, необхідно наголосити на ще одному аспекті, пов’язаному із 

мотиваційною структурою особистості у межах конкурентної реальності, а 

саме на її спрямованості на виявлення активності у професійній поведінці. 

Отже, вважали за потрібне впливати на мотивацію студентів до успіху в 

діяльності, що мав стати результатом професійної активності. Для 

досягнення зазначеної мети у межах викладання дисципліни ,,Психологія” 

використовували вправи на активізацію мотиваційного потенціалу 

особистості із досвіду В. Семиченко [585, с. 462], зокрема, ,,Активізація 

уяви”, ,,Успіх у житті”. Згідно зі змістом зазначених вправ студенти вчились 

усвідомлювати, що кожна операція процесу праці може приносити 

задоволення, а її наслідком стає успіх (визнання, матеріальне забезпечення). 

Важливим для конкурентоспроможності особистості є професійна 

компетентність, що досягається через наполегливе навчання, отже, уваги 
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потребував розвиток мотивів навчальної діяльності [272]. Зважаючи на те, що 

результати пілотажного дослідження засвідчили досить нечітке усвідомлення 

студентами важливості професійно спрямованих дисципліни для набуття 

конкурентоспроможності, завданням у межах дослідження було визначено 

вплив на навчальні мотиви майбутніх економістів. Для цього 

використовували вправи на створення позитивних емоцій у навчанні. 

Наприклад, студентам пропонували визначити дисципліну, яка є важливою 

для професійної компетентності, але особистісно нецікавою, потім 

спрямовували обрати із змісту дисципліни ті теми, на які студент міг би 

підготувати повідомлення для всієї групи. Здійснений вибір визначав 

елементи вибіркової цікавості до конкретної теми, посилити який можна 

віртуально створивши позитивні емоційно забарвлені епітети до цієї теми. 

Для цього студентам пропонували пояснити свій вибір теми, 

прорекламувавши її для аудиторії. Зауважимо, що зазначена вправа 

дозволяла не лише підвищити особисту мотивацію до вивчення дисципліни, 

але й опосередковано ставила студента в позицію прийняття вольового 

рішення, яке він прилюдно проголошував, оскільки позитивна реклама теми 

ставала засадою обіцянки її вивчити. 

Отже, впровадження в освітній процес підготовки фахівців 

муніципальної економіки вищезазначених методів та способів впливу на 

особистість дозволило актуалізувати у них мотивацію щодо активності у 

процесах професійної реалізації, спрямованості на самовиявлення у 

конкурентному професійному середовищі. 

 

4.2.2 Формування когнітивно-операційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

 

Формування комплексу професійних компетентностей, що дозволяли 

студентам сприймати професійну сферу діяльності цілісно, об’єктивно й 

динамічно, відбувалось через модульну (включення в навчальні дисципліни 

спеціальних тем, модулів) та доповнюючу (робота поза межами навчальних 
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занять) моделі уведення у навчальний процес інформації про 

конкурентоспроможність сучасного фахівця економічного профілю. 

При цьому керувались такими основними підходами: 

• по-перше, орієнтувались на модель студентоцентрованого 

навчання, що максимально збільшувала шанси майбутніх фахівців отримати 

перше місце на ринку праці, підвищувала їхню ,,вартість” у працедавців. 

Індивідуалізація навчання реалізовувалася через використання принципу 

прагматичності, що виявляється в створенні необхідного ресурсу загальних 

та освітніх  компетентностей, необхідних  для здійснення практичних 

завдань в інтересах соціуму та індивіда; принципу комплементарності 

впливу навчального та соціально-професійного середовища на розвиток 

особистості, постійному зворотньому зв'язку з професійним середовищем 

(стейкхолдерами) та принципу динамізму, тобто надання майбутньому 

фахівцю можливості знаходити різні шляхи вирішення однієї і тієї ж 

проблеми на різних етапах формування його конкурентоспроможності, 

адаптуватись до нового професійного середовища, змінювати підходи до 

вирішення проблеми та пошуку місця роботи як результат рефлексії. Для 

реалізації вказаних підходів здійснювали корекцію змісту навчальних 

програм дисциплін з урахуванням результатів моніторингу вимог 

працедавців до професійної компетентності та особистісної готовності 

фахівців-економістів виконувати функціональні обов’язки;  

• по-друге, в процесі професійної підготовки використовували 

принцип гармонійного поєднання (стимуляції) когнітивної, афективної та 

психомоторної сфер особистості тобто знань, необхідних для професійної 

діяльності; активності пізнавальної діяльності і сформованості ціннісної 

сфери особистості; фізичних навичок, які стосуються координації мозкової та 

м’язової діяльності. Отже фахову підготовку організовували у межах 

компетентнісного підходу, а результати підготовки вимірювали згідно з 

таксономією цілей навчання Б. Блума. Зауважуємо, що у межах зазначеної 

теорії цілі навчання поділяються на когнітивну, афективну та психомоторну 
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сфери, в рамках кожної із яких виділяються послідовні рівні складності, 

отже, готовність майбутнього фахівця до професійної діяльності має 

удосконалюватись послідовно у межах поступового (складно рівневого) 

оволодіння необхідними компетентностями.  

• по-третє, акцентували увагу на  упровадженні принципу 

інтегрованості, що реалізується через індивідуалізацію навчання в 

академічному та позанавчальному середовищі. Вказаний принцип 

упроваджувався через використання доповнючої моделі науково-методичної 

системи, яка передбачала формування конкурентоспроможності фахівця в 

позанавчальній діяльності, а саме під час професійних та психологічних 

тренінгів, отримання додаткової освіти (у тому числу дистанційної), 

консультацій з експертами центру кар’єри, складання, корекції резюме та 

розміщення на спеціалізованих сайтах, проходження симулятивних та 

професійних співбесід, відвідування Ярмарок вакансій та Днів кар’єри,участь 

у бізнес- та соціальних  проєктах в країні та за кордоном, проходження 

міжнародних стажувань. Під час здійснення студентами такої  діяльності 

також упроваджувався принцип кооперації, що виявлявся у співпраці 

майбутнього фахівця з усіма учасниками вказаних видів активності. 

Для проведення формувального експерименту було визначено основні 

дисципліни, у межах яких мала реалізовуватись система формування 

майбутнього конкурентоспроможності фахівця – економіста муніципальної 

економіки. Такими дисциплінами з профілю підготовки ,,Економіка 

підприємства” було визначено: 

• На першому курсі: ,,Українська мова за професійним 

спрямуванням”, ,,Іноземна мова”, ,,Основи ділової комунікації”, 

,,Психологія”. Основним завданням першого курсу навчання стало 

формування у студентів професійно-комунікативних компетентностей, 

зокрема, іншомовної, а також основних знань про конкуренцію як фактор 

розвитку суспільства й особистості в ньому. 
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• На другому курсі: ,,Економіка підприємства”, ,,Місто як соціальна 

система”, ,,Конкурентоспроможність підприємства”. Зважаючи на те, що на 

другому курсі за планом вводились основні дисципліни професійного циклу, 

увагу було зорієнтовано на загальних компетентностях: управління 

інформацією (здатність знаходити, аналізувати й застосовувати інформацію 

із різних джерел), розв’язання проблем і прийняття рішень, взаємодії (роботі 

в команді), адаптації (здатність пристосовуватись до нових ситуацій), етичної 

відповідальності за професійні рішення; а також на фахових 

компетентностях: складання операційного і фінансового бюджету 

підприємства; розрахунку ключових параметрів діяльності підприємства; 

розробки рішень щодо управління прибутком і грошовими потоками, 

формування структури капіталу; формування відносин підприємства із 

зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної 

відповідальності; здійснення моніторингу та оцінки ефективності 

корпоративної соціальної відповідальності; визначення видів конкурентних 

переваг підприємства; виконання розрахунків, пов’язаних із оцінюванням 

рівня конкуренції в галузі; оцінки розстановки сил на ринку; економічного 

обґрунтування та конкретизації функцій управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

• На третьому курсі: ,,Менеджмент”. Завданням щодо уведення 

зазначеної дисципліни до формувального експерименту ставили актуалізацію 

загальних компетентностей студентів, пов’язаних із уміннями здійснювати 

управління персоналом (організаційні, лідерські); компетентності роботи в 

команді (взаємодія), а також фахових компетентностей, пов’язаних із HR-

менеджментом (рекрутинг нового персоналу): розробки профілю посади; 

формування вимог до кандидатів на посаду; розробки процедури 

професійного добору персоналу (складання анкет, проведення інтерв’ю, 

перевірка вірогідності інформації кандидатів); аналізу резюме кандидатів на 
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вакантну посаду; оформлення трудових відносин із працівником; взаємодії із 

рекрутинговими агенціями; розробка комплексної методики оцінювання 

якості роботи персоналу. 

• На четвертому курсі: ,,Проєктний аналіз”. У межах зазначеної 

дисципліни формували фахові компетентності: розробка структури та 

організації проєктних робіт; планування виконання проєкту в часі; 

визначення проєктних витрат та ресурси; розробка плану реагування на 

ризики [274]. Під час визначення комплексу дисциплін, необхідних для 

формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця, виходили з того, 

що студенти будуть  мати можливість використовувати інформацію щодо 

цього утворення, отриману під час вивчення кожної з них, для вирішення 

завдань наступних дисциплін. Вважаємо, що майбутній фахівець як 

,,синтезатор” знань в різних областях науки не може відбутися, якщо в його 

свідомості не утворюються міжсистемні асоціації, які охоплюють різні 

системи та дисципліни, формуючи узагальнені поняття, взаємозв'язок теорій. 

Отже, конкурентоспроможний фахівець починається там, де він має 

можливість вирішувати проблему побудови цілісної картини з фрагментів, 

одержуваних різними науками або різними підходами в межах однієї і тієї ж 

науки [766]. 

Для визначення змісту бажань працедавців щодо професійно-

особистісних компетентностей претендентів на посади економістів та рівня 

їх сформованості було проведено моніторинг думки провідних фахівців HR-

менеджменту (15 осіб). Результати моніторингу виявили, що важливими 

компетентностями для фахівців економічного профілю є ті, що дозволяють 

виконувати посадові обов’язки повною мірою, а значить володіти знаннями у 

галузях, пов’язаних із основною сферою діяльності. Так, для економістів 

виробничої сфери бажаним є спрямування на інженерну діяльність 

(ідеальним поєднанням при цьому стає фах інженер-економіст), а для 
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економістів, що претендують на посади у відділах праці або нарахування 

зарплат – важливими стануть знання у галузі юриспруденції. Однак при 

цьому працедавці зауважили, що наявність додаткового диплому є 

неважливою, для претендента на роботу достатнім є отримання необхідних 

компетентностей у межах курсового навчання або самоосвіти. Крім того, за 

думкою працедавців, важливими для конкурентоспроможності фахівця 

економічного профілю стають загальнопрофесійні компетентності, зокрема 

здатність працювати у команді, іншомовна компетентність, технологічна 

компетентність претендента. Отже, майбутні економісти мають бути готови-

ми до проходження конкурсного відбору для отримання бажаної роботи. 

 

 Таблиця 4.7 

Уведення інформації з проблеми конкурентоспроможності у професійній 

реалізації фахівця муніципальної економіки (за планом підготовки 

фахівця спеціальності ,,Економіка підприємства”  

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) 
 

Курс Дисципліна Доповнення змісту за темою дослідження 

1 2 3 

1
 к

у
р
с 

Українська ділова 

мова (за професійним 

спрямуванням)  

Складання резюме з актуалізацією конкурентних 

елементів досвіду 

Іноземна мова Спецкурс ,,Керівництво зі створення кар’єри” (Career 

search guide) – чотирифазна модель розвитку кар’єри  

Основи ділової 

комунікації 

Особливості роботи в команді; організація та 

підтримування ділових зв’язків  

Психологія Правила протистояння маніпуляціям; правила 

ефективного спілкування на співбесідах 

2
 к

у
р
с 

Економіка 

підприємства 

Система забезпечення конкурентоспроможності 

продукції  (Модуль ,,Продукція підприємства. 

Конкурентоспроможність продукції”) 

Модуль ,,Конкурентоспроможність підприємства” 

Місто як соціальна 

система 

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності як 

чинник конкурентоспроможності 

Конкурентоспроможні

сть підприємства 

Теоретичні основи конкурентних відносин 
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Продовження таблиці 4.7 

1 2 3 
3
 к

у
р
с 

Менеджмент Розробка аутсорсинг-проєктів у галузі управління 

персоналом; залучення персоналу на умовах лізингу 

4
 к

у
р
с 

Проєктний аналіз Оцінювання міри виконання проєкту за основними 

критеріями його успішності (у порівнянні з іншими 

проєктами 

 

Розглянемо детально організацію навчальної діяльності студентів у 

межах проблеми формування конкурентоздатного фахівця, тематично 

представленої у змісті визначених дисциплін. 

Дисципліна ,,Українська ділова мова (за професійним спрямуванням)” є 

нормативною у межах програми підготовки фахівця будь-якого профілю. З-

поміж різних її цілей – формування компетентностей ефективного ділового 

спілкування – виокремлено як важливу в аспекті теми нашого дослідження 

[274]. При цьому першою ланкою, що визначає ступінь ефективності 

спілкування у діловій спільноті, є представлення себе як фахівця у формі 

резюме, а отже, важливим уважали навчання студентів створювати 

зазначений комунікативний продукт, зміст та форма якого стали б 

ефективною візитівкою для майбутньої співбесіди з працедавцем. Слід 

зауважити, що мотивацією для студентів при створенні резюме має стати 

усвідомлення високої конкуренції на ринку праці серед фахівців 

економічного напряму підготовки, а значить претендент має докласти зусиль 

для того, щоб сподобатись майбутньому працедавцеві. 

Було визначено, що для конкурентоздатного резюме слід 

дотримуватись форми, де на початку в лаконічній формі представлені 

основні позиції фахівця щодо його загальних компетентностей та основних 

вимог: зайнятість (постійна, часткова); досвід роботи (термін); знання мов 

(вказати мову та рівень); медична книжка (наявність або відсутність); 

водійські права та автомобіль (наявність та/або відсутність); готовність до 

переїзду (так/ні). Зауважуємо, що студенти були зорієнтовані на те, що у 
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термін навчання в університеті вони мають докласти найбільших зусиль для 

позитивної відповіді на зазначені позиції резюме, а значить актуальними 

тактичними цілями мають стати, наприклад, удосконалення рівня володіння 

іноземною мовою, отримання водійських прав тощо. 

Ефективність резюме підвищує інформація про досвід, ключові 

компетентності претендента та його досягнення у професійній сфері. Однак 

аналіз інформації низки сайтів з працевлаштування довів, що зазначена 

інформація стає ефективною для конкурентоспроможності фахівця за умови 

її синтетичного представлення у резюме. Наприклад, проведення аналізу 

виконання плану та витрат ресурсів (компетентність та досвід), результатом 

чого стало скорочення витрат в 1,5 рази (результат). 

Прикладом роботи з аналізу та складанню резюме є завдання, наведені 

у Додатку (Див. додаток В 2). Наведені завдання мають на меті ознайомити 

студентів зі структурою та основними правилами складання резюме для 

працевлаштування. Порівняння зразків правильно оформленого резюме і 

такого, що містить помилки, дозволяє студентам навчитися складати резюме 

таким чином, щоб успішно пройти відбір на бажану посаду. При аналізі 

студентам пропонується надати свої пропозиції щодо покращення наведених 

резюме, пояснити, яких помилок треба уникати. Наступним завданням є 

складання власного резюме, обговорення його з партнером та внесення 

необхідних змін. 

Навчання студентів створювати ефективне резюме дозволило, по-

перше, актуалізувати усвідомлення майбутніх фахівців муніципальної 

економіки про важливість представлення інформації для працедавців у 

доступному й логічному викладі, а по-друге, зорієнтувати на необхідність 

самовдосконалення у набутті загально важливих ділових компетентностей, 

що можуть бути сформовані саме у період навчання у ЗВО. 

У межах вивчення дисципліни ,,Іноземна мова (англійська)” 

реалізовувався спецкурс ,,Керівництво зі створення кар’єри” (Career search 

guide), метою якого було надання академічної підтримки майбутнім фахівцям 

у їхній діяльності з професійної реалізації та створення кар’єри в 

вітчизняному та міжнародному середовищі [267]. Програма курсу складалась 



366 
 

 

із 4 модулів, у межах яких студенти мали здійснити рефлексію 

(проаналізувати й зробити висновки) щодо таких питань: 

• Перший модуль – Як моя майбутня професія корелюється із 

бажаною для мене кар’єрою? 

• Другий модуль – Як я отримую теоретичний досвід? 

• Третій модуль – Як я отримую практичний досвід? 

• Четвертий модуль – Як я знаходжу роботу? 

Зауважуємо, що мета зазначеного курсу є суголосною завданням, що 

постають перед Центром доуніверситетської освіти та кар’єри Харківського 

національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, а тому 

майбутні фахівці мали доступ до інформаційних ресурсів з 

працевлаштування, могли отримати консультацію у працівників 

психологічної служби, брати участь у заходах Центру, метою яких було 

сприяння працевлаштуванню студентів. При розробці планів  розвитку 

кар’єри корисним став досвід американських та європейських університетів, 

матеріали яких англійською мовою вивчали зі студентами на заняттях (Див. 

наприклад, інформацію університету Case Western Reserve у США [740]. 

Увесь шлях будування кар’єри студента було узагальнено у 

рекомендаціях відповідно до завдань кожного модуля (див. табл. 4.8).  

 

Таблиця 4.8 

Рекомендації зі створення кар’єри для студентів  
 

 Поради для студента Діяльність 

1 2 3 

Кореляція 

професії із 

бажаною 

кар’єрою 

1. Признач зустріч з радником з 

навчання, визнач основну 

професію. 

2. Відвідай Web-сторінку Центра 

кар’єри університету. 

Зареєструйся на сайті та створи 

власний профіль, резюме. 

1. Проходження тесту Майерса-

Бріггса [635] – на визначення типу 

особистості за професійним 

спрямуванням та лідерськими 

якостями. Визначення найсильнішого 

інтересу в межах професії. 
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Продовження таблиці 4.8 
 

1 2 3 

 3. Відвідуй  Дні кар’єри та 

Ярмарки вакансій, зустрічайся із 

представниками факультетів та 

авторами академічних програм. 

Використовуй можливості 

знайти роботу в університеті. 

4. Залучайся до спілкування у 

межах студентських соціальних 

груп за темами: досвід роботи, 

робота, професія, можливості для 

студентів. 

2. Участь у програмах та тренінгах 

Центру кар’єри (постійна активність 

у ознайомленні із новими вакансіями 

та вимогами до фахівця) 

3. Участь у конкурсах студентських 

наукових робіт; тимчасова робота у 

межах молодіжних програм 

університету через Центр трансферу 

технологій ,,Мегаполіс”,  Центр 

міжнародної освіти, Міжнародні 

центри, Центр розвитку дитини, 

Центр комп’ютерних послуг тощо 

(зокрема на волонтерських засадах). 

Теоретичний 

досвід 

1. Підтвердь вибір основної 

діяльності у межах спеціальності 

та починай набувати додаткові 

уміння (курси, тренінги). 

2. Подумай про роботу на 

неповний робочий день поза 

межами університету, пов’язану 

із фахом. 

3. Активізуйся у комунікації із 

працедавцями (у межах Центру 

доуніверситетської освіти та 

кар’єри). Використовуй всі 

можливі Інтернет-ресурси з 

професійного спілкування. 

Досліди можливості навчання за 

кордоном через Центр 

міжнародної освіти.  

Досліди можливості наукових 

досліджень у межах програм 

ERASMUS, Source та Engineering 

(для студентів інженерного фаху) 

1. Відвідування курсів з 

саморозвитку (мовних, 

комп’ютерних тощо). 

2. Влаштування на місце роботи 

початкової фахової ланки на 

неповний робочий день. Оформлення 

індивідуального графіку навчання. 

3. Досвід професійної взаємодії із 

закордонними організаціями (у 

межах  

Інтернет-комунікації) та (за 

можливості) досвід реалізації 

програми академічної мобільності у 

межах міжнародних програм 

навчання. 

Практичний 

досвід 

1. Активізуйся у пошуках літньої 

роботи, пов’язаної із професією. 

2. Бери на себе керівництво 

студентськими товариствами, 

волонтерськими проєктами. 

3. Визнач осіб, що можуть надати 

тобі рекомендації для 

працевлаштування. 

 

 

1. Досвід літньої роботи за фахом. 

2. Досвід управлінської діяльності 

(тестування лідерських якостей). 

3. Досвід професійної комунікації (з 

власної ініціативи). 

4. Досвід професійного 

самовдосконалення за планом 

професійної кар’єри. 
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Закінчення таблиці 4.8 
 

1 2 3 

 4. Визнач можливості розвитку 

кар’єри за професією, склади 

ефективне резюме, пройди 

симуляційне та реальне інтерв’ю 

з роботодавцем, отримай 

додаткову освіту. 

 

Отримання 

роботи 

1. Відвідай Центр кар’єри з 

метою допомоги у пошуку 

роботи, отримай консультацію 

щодо інтерв’ю з працедавцем. 

2. Спілкуйся з випускниками 

університету, контактуй з 

потенційними працедавцями на 

Днях кар’єри та Ярмарках 

вакансій. 

3. Отримай досвід співбесіди з 

працедавцем. 

4. За потреби – оформи 

індивідуальний графік навчання.   

1. Зустрічі з кар’єрними 

консультантами, аналіз інформації, 

представленої на ресурсах Центру 

кар’єри, виправлення резюме.  

2. Поповнення списку професійних 

комунікацій через залучення до 

асоціації випускників, відвідування 

Ярмарку вакансій та Днів кар’єри. 

Ведення ділової переписки з 

потенційними працедавцями, 

спілкування з пошуку роботи у 

соціальних мережах. 

3. Досвід професійного інтерв’ю. 

Вірогідність отримання роботи за 

фахом. 

 

У процесі реалізації спецкурсу ,,Керівництво зі створення кар’єри” 

(Career search guide) також було здійснено рефлексію ефективності роботи 

Центру доуніверситетської освіти та карʼєри університету. Так, студенти 

давали відповіді на анкетні питання щодо терміну користування послугами 

Центру, актуальності порад консультантів Центру (радників з навчання та 

кар’єри) в аспекті доцільності вибору дисциплін сертифікатних програм (за 

вибором студента) для професійної реалізації та розвитку кар’єри, реальності 

отримання роботи на неповний робочий день (початкової ланки) та 

супроводу (допомога у професійних комунікаціях, отриманні 

рекомендаційного листа) у кар’єрному просуванні. Зокрема, студенти 

зазначили, що у процесі тісної комунікації із Центром кар’єри вони мали 

змогу як отримати перше місце роботи, пов’язане із фахом (наприклад, 

заступника адміністратора), так і розвиватись у межах даної організації 

(досягнення посади менеджера). 
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Як вже зазначалось [267], під час реалізації програми розвитку 

професійної кар’єри студенти також мали можливість аналізувати 

англомовні співбесіди з претендентами на вакантну посаду та брати участь у 

симуляційних інтерв’ю англійською мовою. Результати досліджень доводять, 

що стресові інтерв’ю чудово демонструють навички претендента на посаду, 

такі як здатність мислити швидко, поширювати увагу, приймати рішення та 

реагувати на конфлікти [778]. У сучасному глобалізованому світі організації 

та компанії потребують креативної, динамічної роботи від свого персоналу, 

який може складатись із представників різних культур та мати різні рівні 

володіння англійською мовою.  Серед причин, чому заявників не приймали 

на роботу, нездатність чітко спілкуватися, погана вимова та граматика 

займають другу позицію [778]. 

Етапами навчання  студентів навичкам інтерв'ю англійською мовою в 

міжнародному контексті були: підготовчий етап, участь в інтерв'ю, етап 

оцінювання та здійснення зворотного зв'язку [770] . На підготовчому етапі 

студенти отримували наступні  завдання: 1. підготуватися та розповісти про 

свій позитивний та негативний досвід участі у співбесіді для отримання 

роботи чи будь-яких інших співбесідах; 2. зробити пошук в Інтернеті щодо 

професійних навичок та компетентностей, які перевіряються під час 

співбесіди; 3. здійснити пошук сайтів з питаннями співбесіди та продумати 

можливі відповіді; 4. підготувати документи, необхідні для участі у 

симуляційному інтерв'ю (резюме, супровідний лист, лист-подяка). 

На наступному етапі студентам демонструвались короткі сцени 

фільмів, що містили співбесіди для отримання роботи. Під час обговорення 

цих інтерв’ю зі студентами, викладачі намагаються позначити проблемні 

зони комунікації (зокрема невербальний та міжкультурний її аспекти) та 

запропонувати шляхи вирішення проблеми. Вибірка включала інтерв'ю, де 

деякі проблеми можна було пояснити культурним непорозумінням. На цьому 

етапі увага  студентів також зосереджувалась на обговоренні супровідних 

документів претендентів на вакантну посаду, їх структурі відповідно до 
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стандартів англомовних країн. Пізніше обговорювалась стандартна 

процедура співбесіди, важливість самопізнання та вміння продемонструвати 

свої сильні сторони. Слід зазначити, що західні інтерв'юери віддають 

перевагу самосвідомому та впевненому в собі кандидату. Для представників 

західних країн це передбачає такі навички та риси як про-активність, 

вмотивованість, незалежність мислення, самостійність та відповідальність. 

Важливо також зосередити увагу студентів на невербальному спілкуванні, 

оскільки багато деталей можуть бути різними в різних культурних 

контекстах, наприклад жести, зоровий контакт, фізична відстань тощо. Крім 

того, треба підкреслити та обговорити пунктуальність, одяг, черговість 

відповідей та запитань, час на те, щоб продумати складні питання. Важливо 

наголосити на тому, що особисті враження, такі як фізична відстань, мова 

тіла, посмішка, акцент, вимова, тон і гучність голосу або використання 

гумору можуть бути так само актуальні, як і професійні навички та досвід 

претендента на вакантну посаду. 

Під час підготовки до стимуляційного інтерв’ю студентам 

пропонувалось використовувати запитання, які вони отримали в результаті 

пошуку в Інтернеті, власних питань та практикувати невеликі частини 

співбесіди зі своїми партнерами. Пізніше деякі студенти парами брали участь 

у рольовій грі ,,Професійна співбесіда”, а всі інші студенти  групи 

отримували форми оцінювання для зворотного зв'язку. Особлива увага при 

цьому приділялась фігурам мови, діапазону лексики, вживанню цитат, 

граматичній точності. Треба зазначити, що студентам заздалегідь надавалось 

завдання підготувати певні фрази, прислів’я, цитати, щоб продемонструвати 

свій інтелект та високий рівень володіння англійською мовою. 

На етапі оцінюванні та здійснення зворотного зв'язку студенти 

переглядали відеоматеріали з сайтів міжнародних компаній, що займаються 

кар'єрними консультаціями, та обговорювали інтерв'ю, зроблені кар'єрними 

консультантами, менеджерами з персоналу та іншими професіоналами, щоб 

почути їхні аргументи та коментарі. Крім того, доцільним видавалось 
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зосередження на різниці процедури співбесіди в англомовному та 

українському середовищах. Наприклад, той факт, що в англомовних країнах, 

на відміну від України, вітається постановка питань інтерв'юеру. Це зазвичай 

сприймається як ознака детальної орієнтації та про-активності кандидата га 

вакантну посаду. Специфічні особливості різних типів співбесіди та їх 

процедура також обговорювались зі студентами, такі як групове інтерв'ю, 

про-активне інтерв'ю, стресове інтерв'ю тощо. 

З метою набуття  студентами практичного досвіду управлінської 

діяльності, та здійснення професійного спілкування іноземною мовою на 

заняттях з іноземної мови використовувався аналіз кейсів, які було 

розроблено з метою актуалізації проблеми конкурентоспроможності фахівця 

(див. Додаток В 3). 

Контент кейсу, що наводиться як приклад, побудовано на тому, що 

студентам пропонується бути співзасновником start-up компанії CoffeeHub, 

яка включатиме в себе мережу кав’ярень у місті Харкові, і подалі, і в інших 

містах України, які, як передбачається, будуть мати широкий асортимент 

кави та кондитерських виробів. Студентам дається завдання вивчити 

інформацію, що стосується політики компанії Starbucks стосовно роботи з 

персоналом та на основі її аналізу, надати власні пропозиції стосовно 

кандидатури менеджера з персоналу, якого треба обрати. Вибір грунтується 

на матеріалі файлів з резюме чотирьох претендентів зі списку тих, хто подав 

заявку на обіймання посади, та обговоренні конкурентних переваг обраного 

кандидата. Після обговорення студентам пропонується написати доповідь 

Раді директорів компанії, пояснюючи своє рішення стосовно обраної 

кандидатури на посаду менеджера з персоналу. 

Робота з визначеним кейсом передбачає: 

• надання основної інформації з методики організації роботи з 

персоналом start-up компанії та відбору персоналу компанії; 

• аналіз проблеми студентами з використанням різноманітних 

інформаційних джерел; аналіз резюме претендентів; 
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• вибір студентами найбільш ефективної стратегії роботи компанії з 

персоналом (організація гнучкого графіку роботи, системи пільг, премій, 

інших видів заохочення) та вибір менеджера з роботи з персоналом, який 

зможе успішно реалізувати цю стратегію; 

• пояснення вибору стратегії та кандидатури менеджера з роботи з 

персоналом; 

• демонстрація навичок проведення інтерв’ю з претендентом на 

вакантну посаду. 

З точки зору вивчення іноземної мови, при виконанні кейсу студенти 

мають можливість розвивати навички усної та письмової професійної 

комунікації: пошукового та вивчаючого читання, аудіювання співбесід в 

різних професійних контекстах та з різними мовними варіаціями, ділового 

мовлення та письма. 

Проблема конкурентоспроможності актуалізується у кейсі в декількох 

напрямках: студенти аналізують та обговорюють конкурентні переваги 

компанії, стратегії компанії в роботі з персоналом, окремого фахівця 

(менеджера з роботи з персоналом). Під час такої роботи студенти також 

усвідомлюють сутність своєї власної конкурентоспроможності як фахівця. 

Наступний етап роботи над кейсом передбачає актуалізацію інформації 

щодо документів, необхідних для працевлаштування, та їх структури в 

міжнародному контексті, а саме, резюме або CV та супроводжувального 

листа для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади, а також 

підготовки цих документів студентами. 

Підготовка до проходження інтерв’ю з потенційним працедавцем є 

наступним етапом підготовки конкурентоспроможного майбутнього фахівця. 

Цей вид роботи, як згадувалось раніше, проводився на заняттях з дисципліни 

,,Українська ділова мова (за професійним спрямуванням)”. Окремі аспекти 

співбесіди розглядалися на заняттях з дисциплін ,,Психологія” та ,,Економіка 

підприємства”. На заняттях з іноземної мови, студенти вчаться тому, які 

аспекти своєї професійної підготовки, навчання і кар’єри  треба вибрати і 
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підкреслити, як відповідати на запитання в контексті міжнародного інтерв’ю, 

щоб представити себе потенційному працедавцю у найкращому вигляді, мати 

перевагу перед іншими претендентами, тобто бути конкурентоздатними. 

Під час тренувальних інтерв’ю студенти на практиці відпрацьовують 

участь в такому різновиді співбесід, як стресове інтерв’ю. Стресове інтерв’ю 

означає спеціальне намагання інтервю’єра створити нервову, стресову 

ситуацію з тим, щоб спостерігати, як людина зможе знайти вихід з неї. Тут 

важливою стає порада про позитивний настрій і практичну підготовленість 

майбутнього потенційного працівника, розвиток навичок стресостійкості як 

характеристики конкурентоспроможного фахівця. Результати такої роботи 

довели, що студенти навчились мислити швидко, відповідати уважно, 

приймати рішення та розпізнавати маніпуляції. 

Наголошувалось також на тому, що участь в інтерв’ю у міжнародному 

контексті передбачає наявність навичок міжкультурної комунікації, тому що 

робочі команди часто складаються з представників різних національностей. 

Тож студентам пропонувалася базова інформацію стосовно ділового етикету 

представників різних країн і націй, а саме про те, наскільки емоційним ви 

можете бути, наскільки можете наблизитися до співрозмовника, як 

підтримувати зоровий контакт з ним, як вітатися з ним, чи допустимим є 

ставити питання у відповідь, обговорювати заробітну платню і таке інше. 

Аспект конкурентоспроможності фахівця актуалізувався також у 

процесі викладання курсу дисципліни ,,Основи ділової комунікації”. При 

цьому акцент було зроблено на особливостях роботи фахівця в команді, а 

також на важливості уміння організовувати та підтримувати ділові зв’язки 

[273]. Зокрема, студентів спрямовували на усвідомлення необхідності 

корекції ,,Я-концепції особистості” щодо формування вольових якостей 

(наполегливість, дисциплінованість, самостійність, цілеспрямованість, 

ініціативність, організованість), важливих для командної роботи. Зважаючи 

на переважну спрямованість студентів не лише на отримання роботи за 

фахом, але й на кар’єрний розвиток, кожне практичне завдання занять у 
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межах зазначених тем ми обирали з метою формування рис характеру та 

компетенцій, важливих для командної роботи. Так, студенти отримували 

інформацію про те, що для найбільш успішної роботи в команді (групі) 

кожному учаснику має бути надано умови для найбільш ефективного 

виявлення саме його здібностей (тобто важливого значення набуває умова 

урахування особистісно-індивідуальнісних особливостей у межах завдань 

групової діяльності). Для цього у групі було створено ієрархію рольових 

позицій: лідер (координатор, узагальнювач) – людина, яка може здійснювати 

керівництво загальною діяльністю (або конкретним процесом); генератор 

ідей – член групи, який найбільш активно створює нові ідей, є джерелом 

творчості; експерт (контролер, оцінювач) – людина, основною якістю якої є 

обережність, що виявляється у намаганні все перевірити, знайти недоліки, а 

значить – попередити помилку; узгоджувач – член групи, який вміє пов’язати 

завдання, що виконується із іншими завданнями організації, таким чином 

надаючи йому важливості у стратегічному розвитку організації; випробувач 

(практик-виконавець) – учасник команди, найбільш придатний для втілення 

рішень у практичну діяльність, він постійно розглядає ідеї з позиції їх 

реальності; помічник – той, хто не має чітких власних претензій, але готовий 

допомагати у конкретній роботі, підтримати слушну ідею. Після того, як 

студенти ознайомлювались із ієрархією групових позицій, вони виконували 

низку вправ: на розподіл ролей у заданій команді в умовах визначеної 

діяльності; вибір команди (конкретних осіб із пропонованих) для виконання 

конкретного завдання; доведення до члена команди змісту його ролі та 

функціональних завдань. 

Важливого значення для формування особистісних якостей та вмінь, 

необхідних для ефективної комунікації у професійній діяльності, надавали 

застосуванням у процесі навчально-пізнавальної діяльності ігрових 

технологій. Так, студенти залучались до виконання вправ ,,Зручна і незручна 

позиція” (усвідомлення значення рівності позицій співрозмовників у 

взаємодії); ,,Вихід із контакту” (формування уміння вийти з контакту); 
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ділової гри ,,Перемовини” (формування умінь ведення ділової дискусії як 

інструмента ефективної взаємодії) ( див. додаток  В. 4) [438]. 

Необхідною компетентністю фахівця будь-якого профілю стає уміння 

організовувати професійну комунікацію та підтримувати набуті зв’язки у 

межах професійного середовища. Згідно цього майбутнім фахівцям 

муніципальної економіки було надано завдання проаналізувати можливості 

набуття нових професійних зв’язків в умовах навчання у ЗВО. Результати 

пошукової роботи виявили, що найбільшою часткою вибору студентами 

можливостей нових комунікації є створення тематичних груп у соціальних 

мережах – а відтак і постійне оновлення тематичного змісту інформації у цих 

групах, цікавої для нових комунікантів. Зазначена діяльність була визнана 

студентами як найбільш ефективний спосіб підтримання комунікаційних 

зв’язків. Крім того, майбутні фахівці муніципальної економіки зауважили, 

що в якісному аспекті комунікаційні професійні зв’язки мають 

реалізовуватись не лише у віртуальний спосіб, а й в реальних формах 

спілкування, наприклад, у процесі конференцій, різного роду семінарів, 

тренінгів тощо. Таким чином, комунікаційні зв’язки можна розглядати як 

досить серйозний спосіб конкурентоспроможності особистості на ринку 

праці. 

Прикладом творчого завдання з розвитку конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця, що використовували на практичних заняттях з 

дисципліни ,,Основи ділової комунікації”, може бути завдання за темою 

,,Формування та аналіз рівня організаційної культури” ( див. додаток В. 5) 

Метою творчої роботи є навчити студентів аналізувати процес формування  

організаційної культури, визначати її типи та складові, послідовність дій 

менеджера в процесі її розробки; обговорювати конкурентні переваги 

організаційної культури компаній та організацій. Студенти отримували 

завдання ознайомитись з прикладами організаційної культури відомих 

компаній та виявити складові, які, на їх  погляд, є найбільш важливими для 

формування сильної корпоративної культури організації. На наступному 
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етапі необхідно було надати пропозиції щодо вдосконалення корпоративної 

культури  та обгрунтувати їх. З метою використання особистого досвіду 

студентів при оцінюванні типу корпоративної культури було дано завдання 

оцінити організаційну культуру університету, в якому вони навчаються, а 

саме визначити, які її складові виражені в університеті найбільш яскраво; які 

функції виконує і не виконує існуюча організаційна культура; чи є 

організаційна культура університету сильної та які методи доцільно  було б 

порекомендували для розвитку організаційної культури університету. 

Виходячи з того, що сильна організаційна культура є ознакою 

конкурентоспроможності організації, зокрема, університету, при виконанні 

завдання студентам надавалась можливість  зробити рефлексію того, як вони 

сприймають свій заклад вищої освіти, розуміють його конкурентні переваги 

та оцінити свою особисту конкурентоспроможність. 

У межах дисципліни ,,Психологія” було актуалізовано знання студентів 

про роль маніпуляцій у професійній діяльності. Зокрема після актуалізації 

знань про вербальні та невербальні маніпуляції для майбутніх фахівців було 

проведено тренінг протистояння цьому явищу у сучасному менеджменті та 

маркетингу [765]. Тренінг складався із трьох частин: вступної, на якій 

надавалась інформація про його мету й настанови щодо форм діяльності; 

основної, у ході якої студенти залучались до взаємодії згідно визначеного 

завдання; заключної, у межах якої обговорювались результати тренінгу. 

Зокрема, по-перше, студенти отримували знання про асертивність як якість, 

що дозволяє виявляти у взаєминах повагу до самого себе й до партнера зі 

спілкування; по-друге, вони виконували вправу ,,Ввічлива відмова”, 

спрямовану на формування умінь відмовити людині у її проханні [438, с. 28]; 

по-третє, обговорювали власний емоційний стан, що відчувався кожним 

комунікантом (і тим, хто просить, і тим, хто відмовляє) у процесі відмови. 

Зважаючи на те, що для конкурентоспроможного фахівця важливим є 

уміння розпізнавати приховані мотиви партнера, усвідомлення чого дозволяє 

уникати маніпуляцій над собою, студентам пропонували залучитись до 
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рольової гри ,,Претендент” [438, с. 41], метою якої було відпрацювання 

техніки формулювання відкритих запитань, визначення прихованих мотивів 

комунікантів. Крім того, з метою розвитку у студентів вміння розпізнавати 

маніпуляції та формування навичок протистояння їм, нами було розроблено 

та проведено низку тренінгів та виконано психологічні вправи як елементи 

практичних занять (див. додаток В 6 А, Б). Під час обговорення вправи 

,,Розпізнавання маніпуляцій” студентів було ознайомлено з прийомами 

психологічного маніпулювання, що використовуються з метою реклами; під 

час обговорення студенти наводили приклади з власного життя, розповідали 

про ті ситуації, коли вони змогли чи не змогли розпізнати маніпуляцій за 

допомогою аналізу власних емоцій. При виконанні психологічних вправ 

,,Театр маніпуляцій” та ,,Перемовини” студенти вчилися розпізнавати 

маніпуляторів та види маніпулювання в ситуаціях спілкування, а також 

визначати основу маніпулювання як навмисність чи випадковість, 

обговорювали різні сценарії розвитку ситуації. Психологічна вправа 

,,Приклад з минулого” надавала можливість проаналізувати емоції, почуття 

та переживання об’єктів маніпулювання, їх емоційні спогади. Щодо вправи 

,,Східний базар”, вона надавала студентам змогу опанувати та проаналізувати 

тактику перемовин у конкурентному середовищі (активний пошук, 

очікування, активний обмін, маніпулятивні техніки та ін.), а психологічна 

вправа ,,Невидимий повідець” використовувалась для актуалізації інформації 

про способи тиску, їх класифікацію та емоційний стан об’єктів тиску. 

У межах дисципліни ,,Психологія” було також доповнено роботу з 

самопрезентації у межах формування досвіду працевлаштування, розпочату в 

процесі вивчення дисципліни ,,Українська мова за професійним 

спрямуванням” та ,,Іноземна мова”. Зокрема, якщо у процесі мовної 

підготовки майбутні фахівці муніципальної економіки навчались створювати 

резюме, ефективне для позитивного враження потенційного працедавця, то 

психологічний аспект процесу працевлаштування був зорієнтований на 

визначення правил ефективного спілкування на співбесідах [765]. 
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Для формування готовності студентів до співбесіди із працедавцем 

було проведено інструктаж щодо орієнтовного плану співбесіди. Так, було 

визначено, що співбесіда може складатись із декількох етапів, позитивне 

проходження кожного із яких є перепусткою претендента на наступний. 

Першим етапом співбесіди є питання, пов’язані із само презентацією 

претендента та визначенням рівня його мотивації: 

• Розкажіть про себе (студентів орієнтували, що на таке питання 

відповідь має бути сформульована відповідно до розповіді про результати 

своєї фахової діяльності або досвіду, пов’язаного із такою діяльністю); 

• Чому Ви хочете працювати саме у цій компанії? (У відповіді на таке 

питання слід продемонструвати орієнтацію у змісті діяльності конкретної 

організації, набути яку можливо за умови попередньої підготовки – 

ознайомлення із сайтом компанії, вивчення рекламних проспектів тощо); 

• Чи є у Вас переваги перед іншими претендентами? (Це питання 

виявляє як рівень активності претендента у його професії, так і його 

самооцінку. Студентів орієнтували на те, що вони мають бути готові 

розповісти про власні досягнення (ті, що можуть стати конкурентними 

перевагами перед іншими претендентами: нагороди, сертифікати про 

підвищення кваліфікації, перемоги у конкурсах тощо. Однак при цьому 

зауважували, що не слід говорити про шкільні досягнення, оскільки у 

працедавця складається враження, що претендент після школи ніде себе не 

виявив); 

• Які Ваші сильні і слабкі сторони? (У відповіді на це питання 

претенденти мають представити ті якості, які допомагали їм досягати успіху, 

наприклад, легкість встановлення контактів з іншими людьми. Про власні 

недоліки розповідати не слід, водночас можна вказати на якості, що 

ускладнюють життя претендента, але насправді є перевагами для працедавця: 

трудоголізм, перфекціонізм тощо). 

• Що Ви чекаєте від кар’єри через декілька років? (Обов’язково слід 

підготуватись до такого питання, оскільки для працедавця Ваше невміння 
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планувати кар’єру свідчитиме лише про те, що Вами можна маніпулювати). 

• Яку зарплату Ви хотіли б отримувати? (Відповідь на це запитання 

свідчить як про обізнаність претендента про ринок праці у конкретній галузі, 

так і про здатність адекватно себе оцінити. Якщо ж претендент не бажає 

говорити про гроші на співбесіді – це може бути свідченням його 

інфантилізму, а не скромності). 

З метою розвитку та засвоєння умінь ефективного спілкування при 

проходженні інтерв’ю було розроблено практичне заняття за темою 

,,Ефективне спілкування на співбесідах” ( див. додаток В 7). Під час заняття 

студентів навчали активній участі у співбесіді, швидкому реагуванню на 

,,незручні” питання, самопрезентації,  формували навички опанування 

ініціативою  та розпізнавання сигналів небербальної комунікації. Після 

проведення симуляційних інтерв’ю викладачем надавався їх покроковий 

аналіз та  пропонувалась можлива корекція відповідей. 

На заняттях з психології (при вивченні теми ,,Когнітивні процеси”) 

зауважували на тому, що майбутній працедавець може використати завдання 

на логічне мислення як своєрідний тест інтелектуальної готовності 

майбутнього працівника. Зокрема, студенти орієнтувались на такі завдання: 

• Набрати 4 літри води за умови використання двох судин: на 3 літри 

та на 5 літрів. 

• Викладач дав одному з студентів завдання: намалювати всіх 

студентів, які не можуть себе намалювати самі. Студент замислився: чи має 

він малювати сам себе? Якщо він уміє малювати, то він цього робити не 

повинен. Якщо він не буде цього робити, то має себе намалювати. Як зробити 

студентові? (Відповідь на це завдання мала виявити, чи зможе претендент на 

вакантне місце скористатись уточнюючим запитанням, оскільки для 

вирішення цього завдання слід мати додаткові умови). Для економіста 

важливим є уміння визначати, скільки даних буде йому достатньо для 

вирішення поставлених завдань. 

Проведення тренінгу ,,Тімбілдінг” на  заняттях з дисципліни 
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Психологія було також визнано суголосним завданню формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця (див. додаток В 8).  Метою 

тренінгу був розвиток вміння студентів успішно працювати в команді, а саме, 

створення моделі ефективної команди, формування і посилення загального 

командного духу, прийняття особливостей один одного, згуртування 

колективу, отримання навичок спільної роботи і навчання прийомам 

вироблення загальної стратегії.  Психологічні вправи ,,Ми – одна команда!” 

та ,,Мій вклад в команду” тренували навички спільної командної діяльності, 

актуалізували усвідомлення кожним учасником своєї ролі в команді, внеску, 

що він чи вона приєднує до командної роботи та розвинення в учасників 

поваги до інших членів команди, визнання важливості виконання їхніх 

функцій. 

Метою психологічних вправ ,,Міст”, ,,Повітряні замки”, ,,Видавництво 

в спадщину”, ,,Острів”, ,,Вежі” та інших є формування командної атмосфери, 

розвиток навичок спільної діяльності та координації зусиль у командній 

роботі, усвідомлення чинників, що допомагають та заважають в цій 

діяльності, розробка стратегії співробітництва. Крім того, вправи ,,Коло-

трикутник-квадрат-спіраль”, ,,Синергія”, ,,Переправа”, ,,Разом ми сила” та 

,,Чарівна пляшечка” зосереджують зусилля студентів на поліпшенні 

діяльності своєї команди, що потребує обговорення і прийняття спільного 

рішення, введення норм комунікації в команді, усвідомлення функцій 

кожного члена команди, формування здатності ефективної передачі 

ініціативи  у процесі командної роботи.  Студенти доходять висновку, що 

можливості команди більше, ніж просто сума можливостей окремих її 

учасників. 

Підготовка до співбесіди не завершувалась у межах вивчення 

дисципліни ,,Психологія”. Подальшої роботи потребували конкретно 

професійні питання, які працедавець міг задати на другому етапі співбесіди. 

Такі питання відпрацьовувались у межах дисципліни ,,Економіка 

підприємства”, що викладалась на 2 курсі. 
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Так, орієнтуючись на особливості співбесід претендентів на вакансії 

економічного фаху, пропонували студентам ознайомитись із інформацією 

професійних сайтів, що орієнтують претендента економічного фаху на 

найбільш розповсюджені професійні питання, які представлені в арсеналі 

рекрутера або працедавця на другому етапі співбесіди [267]. Результатами 

пошукової роботи студентів стали такі питання: 

• У чому різниця між прибутком та рентабельністю? (Відповідь: 

прибуток – величина абсолютна, а рентабельність розраховують у відсотках, 

що є аналізом беззбитковості). 

• Які коефіцієнти відносяться до групи коефіцієнтів фінансової 

стійкості? (Відповідь: коефіцієнт автономії, відношення позикових та 

власних засобів, співвідношення мобільних та іммобілізованих засобів, 

маневреності, забезпечення власними засобами). 

• Що таке калькуляція собівартості за фактичними витратами? 

(Відповідь: це метод калькуляції, за якого в собівартість продукції 

включаються фактичні прямі витрати на матеріали та працю, а також 

виробничі накладні витрати). 

• Що таке оцінний метод визначення собівартості? (Відповідь: це 

метод обліку, за якого в кредит рахунків незавершеного виробництва та 

дебет рахунків запасів готової продукції відносяться не фактичні, а оцінні 

величини витрат). 

Крім того, студенти звернули увагу на те, що працедавець може як 

задавати питання у формі бліц-опитування, так і тестувати претендента 

письмово, тоді другий етап співбесіди може проходити як вибір правильних 

відповідей із запропонованих. Наприклад: 

• Поняття рентабельності визначається як: а) відношення прибутку до 

собівартості; б) різниця між виручкою та витратами виробництва; в) різниця 

між ціною та себе вартістю; г) відношення виручки до витрат виробництва. 

• Визначення ринкової вартості всіх кінцевих благ, що були вироблені 
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упродовж року в країні, називається: а) національним доходом;                                

б) національним багатством; в) чистим національним продуктом;. г) валовим 

національним продуктом. 

• Що показує крива Лаффера: а) залежність попиту від ціни;                           

б) кількісний вимір нерівності в розподілі доходів; в) податкові надходження 

в бюджет; г) залежність податкових надходжень від ставки податку. 

Крім того, зауважували, що претендентам на вакансію на другому етапі 

співбесіди може бути запропоновано виконати певне практичне завдання, 

результативність якого буде свідчити про компетентність пошукувача 

вакантного місця. Частіше за все для вибору економістів працедавець 

використовує завдання побудови графіків в програмі Excel або застосування 

певних економічних формул для розрахунку економічних задач. 

Аналітичні завдання, що сприяють формуванню навичок побудови та 

аналізу графіків і таблиць для рішення економічних задач, виконували зі 

студентами на практичних заняттях. Прикладом такого аналізу може бути 

завдання за темою ,,Економічна ефективність інноваційної проєктної 

діяльності” (див. додаток В. 9). Під час виконання завдання викладачі 

намагалися навчити студентів давати оцінку варіантам рішень стосовно 

інноваційних проєктів на підприємстві та визначати оптимальний 

економічної ефективності та ЧТВ (чистої теперішньої вартості). Студентам 

надавалась інформація щодо можливих негативних соціально-економічних 

наслідків реалізації технологічної інновації на підприємстві, а саме тих, що 

експлуатація інновації пов'язана з понаднормовим електромагнітним 

випромінюванням, та було запропоновано варіанти рішень щодо 

використання цієї  технологічної інновації. Завданням студентів було 

запропонувати оптимальний варіант ліквідації негативних соціально-

економічних наслідків реалізації технологічної інновації за критерієм 

економічної ефективності та подати письмове обґрунтування свого рішення. 

На наступному етапі студенти аналізували таблицю витрат і доходів, 

пов’язану з реалізацією інноваційного проєкту на підприємстві, та визначали 
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доцільність здійснення проєкту за критерієм ЧТВ (чиста теперішня вартість) 

за різними  реальними ставками прибутковості інвестицій. 

З метою формування у майбутніх фахівців муніципальної економіки 

конкурентоспроможності на ринку праці викладання дисципліни ,,Економіка 

підприємства” та спецкурсу ,,Конкурентоспроможність підприємства” (2 

курс) здійснювали на контекстній основі, що вимагало кореляції змісту 

частин дисципліни відповідно до акцентів на особистісних якостях студента 

[274]. Так, наприклад, при вивченні теми ,,Конкурентні переваги 

підприємства” увагу студентів спрямовували на те, що для 

конкурентоспроможності особистості слід знати про власні переваги у 

порівнянні із іншими претендентами на ринку праці, а для цього слід 

використовувати методики самовивчення особистості. 

Зауважуючи на цінності інновацій для конкурентоспроможності 

підприємства, студентів орієнтували на необхідність здійснювати ,,тюнінг” 

власної професійної компетентності, зокрема, покращити рівень володіння 

іноземною мовою, набути додаткових технологічних умінь тощо. 

У процесі вивчення теми ,,Комплексний підхід до підвищення якості й 

конкурентоспроможності продукції” студенти здійснювали перегляд 

основних видів діяльності підприємства для розширення ринків збуту. 

Дотичним до зазначеної теми вважали спрямування майбутніх фахівців до 

визначення альтернативних способів реалізації на ринку праці. Зокрема, 

студентами було визначено, що економіст може працювати на посаді 

бухгалтера, адміністратора, логіста тощо, а для цього, зокрема, слід 

орієнтуватись на вимоги працедавців, які стосуються зазначених фахових 

позицій. 

Актуалізації інформації про конкурентоспроможність підприємства та 

фахівця сприяла також робота за темою ,,Оцінка мезосреди підприємства. 

Аналіз конкурентів” (див. додаток В. 10). Аналітичне завдання було 

спрямовано на формування навичок студентів проводити аналіз такого 

елементу мезосреди підприємства як конкуренти та вміння аналізувати 
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конкурентні переваги та недоліки, визначати конкурентоспроможність 

підприємств муніципальної економіки та інших підприємств з 

використанням порівняльних таблиць. Студентам надавалась настанова про 

те, що чим більше підприємство (фахівець) буде знати про своїх конкурентів, 

тим більше воно (він) зможе зробити для того, щоб надавати послуги більш 

високої якості, і зробити їх більш привабливими для клієнтів. При виконанні 

роботи студенти визначали переваги / недоліки своїх конкурентів та складали 

порівняльні таблиці, порівнювались також переваги підприємств 

муніципальної економіки та їхніх конкурентів. Крім того, треба було 

визначити ті власні характеристики, які дозволять підприємству (фахівцю) 

досягти чітких конкурентних переваг в певному секторі ринку. При 

обговоренні конкурентних переваг студенти працювали в малих групах, що 

надавало їм можливість тренувати свої навички роботи в команді та 

прийнятті спільних рішень. 

Гуманістичний аспект проблеми конкурентоспроможності було 

актуалізовано у процесі вивчення дисципліни ,,Місто як соціальна система” 

(2 курс). Метою дисципліни було ознайомлення студентів із концепцією 

міста, типологією та еволюцією міст, сучасного стану розвитку міста 

(постіндустріальне місто) та можливостями, яке місто як соціальна структура 

надає людині як своїй частині й як окремій особистості. Свідомість 

майбутніх фахівців муніципальної економіки спрямовувалась на те, що 

кожен містянин уключений, з одного боку, – в міські соціальні мережі (тобто 

є користувачем кожної із цих мереж), а з іншого, – у розвиток конкретної 

соціальної структури (оскільки є представником однієї із них – працівником 

конкретної організації, яка створює продукт для інших користувачів 

соціальних мереж міста) [273]. У цьому аспекті важливим для кожного 

містянина як представника соціальної системи є його затребуваність іншими 

представниками суспільства, а отже, йдеться про соціальну відповідальність 

кожного майбутнього фахівця. Орієнтуючись на меценатські підходи 

відомих підприємців (Д. Паккард, Дж. Пибоди, В. Пінчук, Дж. Д. Рокфеллер), 
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студенти визначали, що соціальна відповідальність у сучасній міській 

корпоративній культурі є обов’язковим елементом успіху, оскільки дозволяє 

робити внесок у поліпшення якості життя суспільства (не лише платити 

необхідні податки, а й колективно робити те, що не під силу одинакам). 

Отже, активність у представленні соціальних стартапів та їх реалізації є 

досить затребуваною якістю для сучасного фахівця, а значить слід не лише 

бути готовим до виконання фахових завдань, а й стати корисним для 

організації, вміти реагувати на запити суспільства, виокремлювати необхідні 

конкретним споживачам соціальні потреби й виявляти ініціативу у їх 

реалізації. Тобто однією із стратегій професійної реалізації для молодого 

фахівця має стати готовність до соціального партнерства, що можна 

розглядати як конкурентну якість у межах фахової реалізації. 

На заняттях з дисципліни ,,Місто як соціальна система” студенти 

виконували проєкт з  соціальної організації міста (див. додаток В 11 А). Їм 

необхідно було провести аналіз конкретного міста (вибір міста за місцем 

проживання студента) з точки зору наявності чи відсутності в ньому 

комфортного міського середовища. Конкурентоспроможність майбутнього 

фахівця розвивається в цьому завданні за рахунок розробки критичного 

соціологічного погляду і вміння застосовувати соціологічні теорії до аналізу 

міського соціуму, створенні ефективного конкурентоспроможного проєкту і 

його презентації, а також розвитку творчого потенціалу фахівця. 

При виконанні проєкту студенти розглядають різновиди соціальних 

зв'язків і моделей соціального життя, властивих містам та їх різним 

культурним контекстам. Аналіз міських спільнот дозволяє зосередитися на 

соціальному житті городян, територіальних об'єднань (мереж взаємодій), 

вивчаючи соціокультурні процеси життя міських спільнот, публічне і 

приватне в їх життєвому просторі, зупиняючись на дослідженнях міської 

повсякденності. Творче завдання передбачає надання пропозицій щодо 

розвитку свого рідного міста. Зауважується на те, що важливою є соціальна 

адресність проєктів, тобто використання теорії поколінь. Міські проєкти 
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повинні бути прив'язані до конкретних поколінь міста, а не зосереджуватись 

на середньостатистичному городянині.  Студенти повинні брати до уваги 

таку інформацію: 

а) специфіку конкретної ситуації, представленої у формі переліку 

актуальних життєвих проблем, що розглядаються з різних соціальних 

позицій (статусних груп, економічних і політичних інтересів, наукових 

розрахунків); 

б) специфіку конкретної ситуації, представленої у формі ймовірної 

моделі тенденцій, що намітилися у розвитку міста; 

в) встановлення і досягнення пріоритету локального і 

самоорганізованого початку над глобальним, відомчим і таке інше. 

Студентам дається настанова виділити в рамках обраної теорії розвитку 

міста (або кількох теорій) проблемну зону, зробити змогу самостійно її 

вивчити і творчо підійти до представлення отриманих результатів. 

Виокремити проблемні аспекти допомагають матеріали лекцій, статистичні, 

довідкові та спеціалізовані джерела інформації (дані соціологічних 

досліджень), інтернет-джерела, сайти компаній. На діагностичному етапі 

виконання проєкту студенти проводять польові дослідження, збирають 

інформацію методами візуального спостереження та соціологічних 

опитувань. Особливої уваги потребують можливості використання матеріалів 

опитування, що сприяють підвищенню конкурентності проєкту. 

1. Виявлення стійких поєднань проблем для визначення і типологізації 

життєвих ситуацій. Це – ключова інформація для реалізації прогнозного 

соціального проєктування. 

2. Визначення ступеня напруженості проблемної життєвої ситуації з 

перевіркою деяких гіпотез, зв'язків, ситуаційної напруженості з окремими 

проблемами. 

3. Виявлення стійких ознак, характеристик груп респондентів, для яких 

характерний певний тип проблемної ситуації (типологія ,,проблемних” груп). 

4. Виділення факторів, які можуть бути піддані коригуючим 
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управлінським впливам з метою ослаблення ,,ступеня проблемності” 

життєвих ситуацій у окремих категорій городян. 

5. Визначення поширеності різних типів проблемних життєвих 

ситуацій в міських зонах та зв'язку типових ситуацій з характеристиками 

даних зон. 

Приклади проєктів студентів з соціальної організації міста Харкова 

надані у додатку В. 11 Б. 

З метою закріплення вмінь реагувати на запити суспільства та бути 

успішним соціальним партнером для студентів ЕГ було створено умови 

реалізації у волонтерських організаціях, що дозволяло приєднатись до 

соціально орієнтованої діяльності. Зокрема, студенти мали змогу 

реалізовуватись у межах центрів, що працюють на базі ХНУМГ ім. 

О. Бекетова. Так, Центр регіонального розвитку запропонував студентам 

взяти участь у реалізації проєкту ,,Соціальний діалог”, завданням якого була 

промоція соціальної відповідальності серед населення Балакліївського, 

Барвінківського та Ізюмського районів Харківської області. Волонтерська 

діяльність студентів передбачала організацію та проведення тренінгів з 

метою навчання учасників готувати проєктні заявки для участі в грантових 

конкурсах, підготовці проєктів, пропозиції для подачі до фондів. Результатом 

такої діяльності стали позитивні відгуки від районних адміністрацій зі 

звітами про те, що деякі заявки, створені за допомогою студентів-волонтерів, 

вже отримали фінансування (грант на власний бізнес для переселенців у 

рамках проєкту  програми малих грантів ПРООН та в рамках  конкурсу міні-

проєктів ,,Разом в майбутнє” (2016 рік). 

У межах проєкту ,,Вода у долонях” студенти-волонтери залучались до 

облаштування джерел у сільських районах Харківської області, проведення 

перевірки питної води у СЕС та ініціювання передання цих джерел на баланс 

районних адміністрацій. 

Участь у проєкті ,,Гендерний аудит міського простору”, що 

здійснювався у Харкові, Чугуєві (Харківська область) та Комсомольську 

http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/contests-grants/together-to-the-future/regulations-of-together-to-the-future


388 
 

 

(Полтавська область), дозволила зорієнтувати майбутніх фахівців 

муніципальної економіки на важливість урахування соціальних потреб 

населення для забезпечення ефективного користування місцями міської 

рекреації. Студенти проводили опитування щодо задоволення потреб дітей 

різних вікових категорій та гендеру у межах дитячих майданчиків; безпеки 

перебування у зонах рекреації; обладнання для маломобільних осіб (мами з 

візочками), тощо. Після проведеного аудиту керівникам територіальних 

адміністрацій було надано пропозиції щодо покращення умов визначених 

територій для користувачів. 

Отже, у процесі навчання студенти отримували можливість як 

дізнатись про особливості змісту поняття «конкурентоспроможність» 

відповідно до організації та фахівця, так і долучитись до диверсифікованих 

видів діяльності з метою набуття конкурентоспроможності у межах 

професійного середовища. 

На третьому курсі відбувалась орієнтація студентів на інноваційні для 

суспільства форми професійної реалізації. Орієнтуючись на зміст курсу 

дисципліни ,,Менеджмент”, зокрема на навчання розробляти проєкти у 

галузі управління персоналом, визначили, що у сучасному мінливому світі 

працедавці намагаються оптимізувати взаємодію із фахівцями з метою 

отримання найбільшої економічної ефективності роботи організації в цілому 

[274]. У цьому аспекті актуальності набувають нові форми ділової взаємодії 

працівника та організації, зокрема, аутсорсинг, що виявляється у партнерстві 

працівника та організації на основі тимчасових договірних взаємин. У межах 

бізнесу аутсорсинг персоналу реалізується у таких формах: 

• добір персоналу на тимчасовій основі (на період відпусток, хвороби 

штатних працівників або для виконання тимчасової додаткової роботи – 

організацію конференцій, промоакцій тощо); 

• виведення персоналу за штат організації – із оплатою конкретно 

визначених результатів діяльності (маркетингові дослідження, окремі види 

обслуговування, проведення кадрового аудиту тощо). 
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Для ознайомлення з принципами використання аутсорсингу та його 

важливості як інноваційного інструменту підвищення ефективності 

діяльності підприємства студенти виконували завдання щодо впровадження 

різних видів аутсорсингу в бізнес діяльність підприємств, наприклад, в галузі 

туризму (див. додаток  В. 12 А). 

Усвідомлюючи важливість працевлаштування на тимчасовій основі, у 

межах університету було організовано взаємодію працедавців та Центру 

регіонального розвитку, Центру Мегаполісз з метою забезпечення 

можливостей студентів виконувати конкретно визначені види діяльності в 

бізнес-структурах на умовах аутсорсингу. Так, зокрема, було реалізовано 

виконання студентами окремих замовлень на здійснення професійних послуг 

фірм-партнерів наприклад, складання бухгалтерських звітів для компаній; 

заміна адміністратора готелю на період його відпустки. Крім того, 

забезпечувалась можливість для студента заявити про себе як про фахівця з 

перспективою потрапити до штату організації, що користувалась його 

послугами. 

Формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця отримало 

подальший розвиток на  заняттях з дисципліни ,,Менеджмент”, зокрема, при 

вивченні теми ,,Кадрова політика і стратегія управління персоналом 

організації” (Див. додаток В. 12 Б).  Студенти займались вирішенням кейсу 

,,Як Укрпошта змінює кадрову політику і роботу з персоналом”. Метою 

роботи було навчити студентів формувати зміст і послідовність дій 

менеджера в процесі розробки кадрової політики і стратегії підприємства, 

планувати й організовувати управління персоналом, обговорювати 

конкурентні переваги, а також сформувати вміння керувати розробкою 

політики управління персоналом підприємства, створенням  конкурентного 

професійного середовища. 

Кейс побудовано на інтерв’ю заступника генерального директора з 

персоналу Укрпошти Лілії Бушиної, що було сфокусовано на  новаціях в 

підборі персоналу для державного оператора поштового зв’язку, роботі над 
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підвищенням якості обслуговування, нововведеннях в принципах оплати 

роботи та ін. Студентам ставилось завдання з розробки кадрової політики, 

зокрема, визначення типів кадрової політики до описаних змін в компанії 

Укрпошта і після. Необхідно було використовувати додаткові дані з мережі 

Інтернет за найближчий до виконання період часу та надати свою 

аргументацію під час дискусії. 

На наступному етапі роботи з кейсом студентам було запропоновано 

надати свої пропозиції щодо підвищення ефективності кадрової політики 

Укрпошти з переліком конкретних заходів, які необхідно здійснити та  

пояснити, які заходи сприяють створенню конкурентного середовища та 

підвищенню конкурентоспроможності працівників Укрпошти. Ці пропозиції 

потрібно було оформити у формі доповідної  записки керівництву Укрпошти. 

Крім того, студенти визначали ключові показники ефективності бізнесу і 

роботи персоналу (KPI) для компанії Укрпошта та заповнювали таблицю 

визначення ключових показників ефективності за окремими підрозділами. 

У межах вивчення дисципліни ,,Менеджмент”  на необхідності 

розвитку конкурентоспроможності майбутнього фахівця наголошувалось, 

зокрема, при виконанні творчих завдань за темою ,,Діагностика етапів 

життєвого циклу підприємства” (див. додаток В. 12 В). Метою завдання  є 

формування навичок студентів створювати графік життєвого циклу компанії,  

виділяючи конкурентні переваги кожного циклу; аналіз дій менеджера та їх 

послідовності, що призвели до отримання компанією конкурентних переваг 

на галузевому ринку на певному етапі, а також створення плану успішного 

розвитку компанії на найближчий час та проведення його презентації. 

Згідно завданню, що  отримували студенти, вони повинні були 

ознайомитися з наданою інформацією про відомі вітчизняні та зарубіжні 

компанії, зокрема, про компанії AUDI та PRADA, провести аналіз основних 

етапів життєвого циклу цих компанії, заповнивши таблицю. Крім того, 

необхідно було визначити, на якому етапі життєвого циклу знаходиться 

компанія зараз, який рівень конкурентоспроможності вона має та 
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запропонувати свої рекомендації щодо продовження життєвого циклу 

компанії. Запропонований план розвитку компанії було представлено у 

вигляді письмової роботі або усної презентації. 

Етапи життєвого циклу соціальної організації студенти розглядали на 

прикладі своєї групи. Під час виконання завдання студенти працювали у 

складі малих груп та проводили аналіз основних етапів життєвого циклу  

студентської групи, оцінювали той етап, на якому вона перебуває зараз та 

прогнозували подальший її розвиток. В результаті роботи були представлені 

аналітичні таблиці та наочні презентації. 

На четвертому курсі формування майбутнього конкурентоспроможного 

фахівця муніципальної економіки реалізовувалось у межах вивчення 

дисципліни ,,Проєктний аналіз”, що поєднувалось із позанавчальною 

діяльністю студентів у межах залучення до роботи у Бізнес-інкубаторі 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова – партнерському проєкті ,,Фонду польсько-

української співпраці ПАУСІ”, орієнтованому на реалізацію бізнес-ідей та 

проєктів студентів, аспірантів та молодих учених.  Метою діяльності Бізнес-

інкубатору було визначено надання консультаційних, організаційних та 

інформаційних послуг та підтримки бізнес-ідей та інноваційних проєктів, 

спрямованих на розвиток економіки країни та регіону. Суть діяльності 

зазначеного проєкту виявлялась у тому, що студент або група студентів 

(молодих учених) представляла до розгляду ідею створення нового бізнесу 

або покращення бізнесу, що вже працює; після цього аналітичною групою 

проводились розрахунки реальної ефективності нового старт-апу; у разі 

реальної економічної вигоди, ідея представлялась на розгляд для інвесторів 

(зокрема, іноземних) й мала шанс отримати інвестиції. 

Оскільки на заняттях з дисципліни ,,Проєктний аналіз” майбутні 

економісти вчились здійснювати економічну оцінку ефективності бізнес-

проєктів за моделлю: ,,Внесок – Продукт – Наслідки”, студентам 

пропонували долучатись до реальної аналітичної діяльності бізнес-проєктів, 

представлених на конкурс у межах Проєкту Бізнес-інкубатор. Таким чином, 
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майбутні економісти мали змогу набути умінь оцінювати рівень 

конкурентоспроможності проєктів й усвідомлювати вимоги інвесторів щодо 

вибору бізнес-інвестування. 

Оцінка ефективності проєктів та конкурентні переваги, що сприяють 

пріоритетності їх фінансування, обговорювались на заняттях за темою 

,,Моделі і механізми фінансування проєктів” (див. додаток В. 13 ). Перед 

викладачем ставилася мета навчити студентів основним моделям механізмів 

фінансування проєктів і оцінюванню отриманих результатів з використанням 

методу ,,витрати-ефект”. В результаті аналізу, що  був пов’язаний з 

побудовою графіків та заповненням таблиць, студент повинен був обрати 

найефективніші проєкти серед всіх, які є в компанії, використовуючи 

залежність ,,витрати-ефект”. При обговоренні конкурентних переваг 

наголошувалось на доцільністі концентрації ресурсів на тих проєктах, що 

дають основний внесок у загальні результати. Студентам надавалась 

настанова пояснити свій вибір щодо пріоритетності виконання проєктів 

підприємства грунтуючись на поясненні їхніх конкурентних переваг. 

Отже, формування конкретних умінь та якостей, що позначаються на 

конкурентоспроможності фахівця, відбувалось у процесі навчально-

пізнавальної діяльності майбутніх економістів: у межах визначених 

дисциплін за планом підготовки фахівця та у можливостях реалізації набутих 

компетентностей, представлених у межах середовища університету. 

Підготовка до фахової діяльності здійснювалась через формування 

певних компетентностей, результат сформованості яких оцінювався 

описовим способом через представлення змісту конкретних умінь 

когнітивної, афективної (емоційної) та психомоторної сфери. Когнітивна 

сфера стосується набуття та застосування знань, необхідних для професійної 

діяльності; афективна сфера визначає сформованість бажання студента 

отримувати інформацію, активності пізнавальної діяльності, сформованості 

ціннісної сфери особистості; у психомоторній сфері наголошується на 

фізичних навичках, які стосуються координації мозкової та м’язової 
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діяльності. Формування афективної сфери особистості майбутнього фахівця 

відбувалось під час  комплексного тренінгу, який проводився зі студентами 

різних груп у позакласний час і був сфокусований на розвитку емоціональної 

компетентності (див. додаток В. 14). 

Важливість емоційної компетентності майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки доводилася тим, 

що   представникам даної професії необхідно вміти налагоджувати контакти, 

підтримувати стосунки, активно взаємодіяти, досягати взаєморозуміння в 

процесі виконання професійних обов’язків, розбиратися в поведінці людей, 

розуміти їх емоційні стани, потреби, емоційно адекватно реагувати на гнів, 

сум, невдоволення, критику з боку інших, зберігати рівновагу в конфліктних 

та стресових ситуаціях, знаходити індивідуальні підходи, тобто бути 

підготовленими до ефективної комунікації та емоційно розумної поведінки. 

Необхідність формування такої компетентності обумовлюється також 

практикою працевлаштування, яка показує що високий рівень саме емоційної 

компетентності часто є передумовою успіху в професіях, пов’язаних з 

інтенсивною взаємодією з іншими людьми. 

Програма тренінгу поєднує в собі надання інформації про емоційну 

компетентність особистості, зокрема емоційну складову професійної 

діяльності економіста. При розробці програми тренінгу брали до уваги 

дотренінгову діагностику емоційної компетентності студентів-учасників. 

Використовуючи матеріали О. Лазуренко [372], ми розробили й провели 

систему занять зі студентами – майбутніми фахівцями муніципальної 

економіки, яка передбачала виконання завдань, присвячених розпізнаванню 

та усвідомленню своїх власних емоцій та емоцій інших; вправ, спрямованих 

на розуміння невербальних сигналів; управлінню своїми почуттями, станами, 

емоціями, станами інших; а також завдань, присвячених оволодінню вмінь та 

навичок, пов’язаних з розвитком мотиваційних особливостей студентів. 

Спеціальну увагу було зосереджено на виконанні завдань, присвячених 

оволодінню вмінь та навичок розвитку професійно важливих якостей 



394 
 

 

особистості майбутнього фахівця, що сприяють формуванню його емоційної 

компетентності та зменшенню негативних проявів у функціонуванні 

емоційної сфери економіста. 

Реалізація змістової, інформаційної частини тренінгу, яка 

презентувалася у вигляді міні-лекцій та бесід, передбачала актуалізацію 

знань про емоції та почуття,  емоційну сферу, засвоєння інформації про зміст 

поняття емоційної компетентності, вивчення індивідуальних особливостей 

емоційної сфери учасників, моделювання образу емоційно компетентної 

особистості, створення передумов формування емоційної компетентності 

майбутнього фахівця. Під час виконання завдань тренінгу учасники 

відпрацьовували вміння усвідомлювати та виражати власні емоції, навчилися 

зосереджуватися на власному емоційному стані,  відпрацьовували вміння 

розпізнавати емоції інших та розуміти різноманітні форми їх прояву, 

отримали можливість навчитися інтерпретувати зміст емоції у конкретній 

ситуації, розробили власні техніки саморегуляції емоційних станів та 

протистояння негативним емоціям та почуттям. 

Забезпечення позитивної мотивації до участі у тренінгу та створення 

позитивного психологічного клімату при роботі в групі було визнано як 

необхідна складова для виконання психологічних вправ, оскільки такі вправи 

покликані налаштувати учасників на відкритість та співробітництво. 

Учасники тренінгу доходили висновку, що система усвідомлених мотивацій, 

активність особистості, психологічна стабільність дозволяють людині 

керувати емоційними переживаннями, домагатися позитивного емоційного 

фону основних сфер своєї життєдіяльності. 

Формулювання результатів здатності до професійної діяльності за 

визначеними сферами узагальнили в таблицях 4.9 – 4.11. 

 



 

 

Таблиця 4.9 

Формулювання результатів когнітивної здатності до діяльності майбутніх фахівців (за теорією Б. Блума) [805] 
 

 

Знання (здатність 

запам’ятати або 

відтворити факти 

без необхідності 

їх розуміння) 

Розуміння (здатність 

розуміти та 

інтерпретувати вивчене, 

пояснити факти, 

правила, перетворити 

словесний матеріал в 

графічний, прогнозувати 

наслідки на основі 

отриманих знань) 

Застосування 

(здатність використати 

вивчений матеріал у 

нових ситуаціях, 

застосувати ідеї та 

концепції для 

розв’язання конкретних 

задач) 

Аналіз (здатність 

розбивати інформацію 

на компоненти, 

розуміти їх 

взаємозв’язки, бачити 

помилки в логіці 

міркувань, різницю між 

фактами і наслідками) 

Синтез (здатність 

поєднати частини 

разом, щоб одержати 

ціле з новою 

системною 

властивістю) 

Оцінювання 

(здатність 

оцінювати 

важливість 

матеріалу для 

конкретних 

цілей) 

Назвати, 

впорядкувати, 

зібрати, 

визначити, 

описати, знайти, 

перевірити, 

продублювати, 

помітити, скласти 

список, 

відтворити, 

показати, 

встановити 

зв’язок 

Класифікувати, 

асоціювати з, змінити, 

прояснити, перетворити, 

побудувати, описати, 

обговорити, виділити, 

оцінити, пояснити, 

виразити, розширити, 

ідентифікувати, 

ілюструвати, 

інтерпретувати, зробити 

висновок, пояснити 

різницю між, розпізнати, 

передбачити, доповісти, 

вибрати, перекласти, 

знайти рішення 

Застосувати, змінити, 

обчислити, оцінити, 

вибрати, 

продемонструвати, 

розробити, виявити, 

завершити, 

ілюструвати, 

модифікувати, 

організувати, 

передбачити, 

підготувати, віднести 

до, планувати, 

перетворити, 

використати, окреслити 

Упорядкувати, 

аналізувати, розділити 

на складові, обчислити, 

розділити на категорії, 

порівняти, поєднати, 

протиставити, 

критикувати, 

дискутувати, 

визначити, зробити 

висновок, виділити, 

оцінити, випробувати, 

ілюструвати, дослідити, 

тестувати 

Аргументувати, 

упорядкувати, 

поєднати, 

класифікувати, 

зібрати, 

спроєктувати, 

розробити, 

пояснити, 

встановити, 

сформулювати, 

інтегрувати, 

модифікувати, 

організувати, 

реконструювати 

Оцінити, 

аргументувати, 

вибрати, 

поєднати, 

порівняти, 

критикувати, 

захищати, 

пояснити, 

рейтингувати, 

виміряти, 

передбачити, 

рекомендувати, 

узагальнити, 

ухвалити 

3
9

5 
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          Таблиця 4.10 

Формулювання результатів афективної (емоційної) здатності до 

діяльності майбутніх фахівців  

(за теорією Б. Блума) [805] 

 

Отримання 

інформації 

(бажання 

студента 

отримати 

інформацію) 

Зворотна 

реакція 

(активність 

участі у 

процесі 

навчання/ 

діяльності) 

Ціннісна 

орієнтація 

(визнання 

певних 

цінностей – 

активна їх 

підтримка) 

Організація (здатність 

поєднати різні 

цінності, вирішити 

конфлікти між ними) 

Характеристика 

(сформованість 

системи 

цінностей, 

виявлення їх у 

поведінці) 

сприймати, 

слухати 

дотримуватись, 

 

 

 

відповідати, 

діяти, 

запитувати,  

намагатись, 

дискутувати, 

позитивно 

оцінювати, 

осуджувати, 

цінити 

обирати 

допомагати, 

відхиляти, кидати 

виклик, 

відносити до, 

синтезувати, 

інтегрувати, захищати, 

дискутувати 

поєднувати, 

підтримувати, 

розв’язувати, 

ініціювати, 

демонструвати, 

поширювати, 

організовувати, 

брати участь, 

практикувати, 

звітувати 

 

Таблиця 4.11 

Формулювання результатів психомоторної здатності до діяльності 

майбутніх фахівців (за теорією Р. Дейва) [743] 

 

Імітація 

(споглядання 

за поведінкою 

іншої особи) 

Маніпулювання 

(здатність 

виконувати певні 

дії за допомогою 

інструкцій та 

практичних 

навичок) 

Точність 

(здатність 

виконувати 

завдання при 

невеликій 

кількості 

помилок і 

робити це без 

наявної фахової 

допомоги) 

Поєднання 

(здатність 

координувати 

серію дій за 

допомогою 

поєднання двох 

або більше 

навичок; 

модифікування) 

Натуралізація 

(демонстрація 

високого рівня 

виконання в 

природному 

стилі; навички 

поєднуються, 

упорядковуються 

та виконуються 

стабільно й 

легко) 

Копіювати, 

слідувати, 

повторити, 

дотримуватись 

Відтворити, 

побудувати, 

виконати, 

впровадити 

Демонструвати, 

завершити, 

показати, 

калібрувати, 

контролювати, 

вдосконалити 

Сконструювати, 

розробити, 

сформулювати, 

модифікувати, 

вдосконалити 

Спроєктувати, 

виокремити, 

управляти, 

винайти, 

керувати 

проєктом 
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Отже, ефективність процесу набуття студентами ЕГ рівня 

конкурентоспроможності визначалась через оцінку їхніх когнітивних, 

афективних (емоційних) та психомоторних умінь, що виявлялись у межах 

опанування курсів визначених дисциплін. 

 

4.2.3 Формування рефлексивно-оцінного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

 

Формування рефлексивних умінь майбутніх фахівців муніципальної 

економіки здійснювали у як у процесі навчальних занять, так і у межах 

самостійної діяльності студентів [285]. Для цього використовували прийоми 

включення в хід занять питань, припущень, тверджень, які сприяють 

самосвідомості й самоконтролю студентами власних дій та емоцій тощо 

(метод незакінчених речень, метод питань самому собі, метод рефлексивної 

мішені). Зокрема, метод рефлексивної мішені (див. рис. 4.1) дозволяв 

здійснювати поточну рефлексію – самоаналіз і самооцінку, коли студенти 

досліджують власну діяльність сьогодні на занятті через оцінку розуміння 

змісту, інтересу, активності, складності. 

 

 

Рис. 4.1. Рефлексивна мішень 
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У процесі реалізації на заняттях ігрової діяльності актуалізували 

процеси спілкування (взаємодії), у ході якого виявлялась зустрічна 

активність партнерів, результатом чого ставало уявлення студентів один про 

одного. 

Після кожного результату працевлаштування (позитивного і 

негативного) майбутніх фахівців муніципальної економіки спрямовували до 

застосування методу ,,мікрогенезу свідомості особистості”, суть якого 

полягала в тому, що суб’єкт багаторазово й систематично вимірює низку 

параметрів власної особистості. Згідно із зазначеним після кожної співбесіди 

із працедавцем студенти мали проаналізувати власні досягнення та недоліки. 

Рефлексивна самооцінка готовності до професійної діяльності 

виявлялась через оцінку ефективності резюме: студенти мали проаналізувати 

причини негативного рішення працедавця через співвіднесення рівня своїх 

домагань з досягнутим результатом. Крім того майбутні економісти мали 

можливість з’ясувати думку інших студентів про зміст резюме. 

З метою орієнтації майбутніх фахівців муніципальної економіки на 

усвідомлення реальних можливостей (ресурсів), актуальних для отримання 

роботи, спрямовували студентів до створення інтелект-карт ,,Моя майбутня 

професія”. Зауважуємо, що увагу студентів було зорієнтовано на видах 

ментальних карт як методу запису в концентричній формі інформації, що 

логічно зв’язується у особистісному сприйнятті. У процесі зазначеної 

діяльності у майбутніх економістів формувались уміння перспективної 

рефлексії, що дозволяє визначити цілі та ресурси для їх досягнення. 

У результаті реалізації рефлексивних методик майбутні фахівці 

муніципальної економіки вчились усвідомлювати власні цілі, оцінювати 

рівень готовності до професійної реалізації, визначати особисті ресурси, що 

можуть допомогти у пошуку та отриманні місця роботи, досягати 

адекватності самооцінки щодо рівня особистої конкурентоспроможності. 
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4.3 Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для визначення сформованості конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців муніципальної економіки було виявлено кількісні та якісні зміни 

компонентів зазначеного утворення студентів експериментальних та 

контрольних груп на основі визначених критеріїв [286]. 

Динаміка зрушень у сформованості кожного із критеріїв 

конкурентоспроможності відстежувалась і вимірялась за допомогою 

моніторингового інструментарію на основі визначених та обґрунтованих у 

підрозділі 4.1 методик. 

Слід зазначити, що експеримент проходив у природних умовах, не 

порушуючи логіки та ходу навчального процесу. У ході експерименту 

встановлювалися правомірність, дієвість та ефективність наукової системи 

формування конкурентоспроможності студентів у процесі навчально-

професійної діяльності. 

Контрольний зріз сформованості конкурентоспроможності майбутніх 

економістів, що був проведений у кінці експерименту, засвідчив суттєві 

позитивні зрушення за всіма критеріями, які були обґрунтовані у підрозділі 

4.1 [265]. Результати експерименту представили у таблиці  4.12. 

 

         Таблиця 4.12 

Результати сформованості конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця муніципальної економіки (%) 
 

Рівні 

ЕГ (126 осіб) КГ (134 особи) 

До 

експ. 

Після 

експ. 
Приріст 

До 

експ. 

Після 

експ. 
Приріст 

1 2 3 4 5 6 7 

Мотиваційний критерій 

Мотивація професійного навчання 

• високий 9,5 24,6 +15,1 10,4 13,4 +3,0 

• середній 28,6 54,0 +25,4 29,1 34,3 +5,2 

• низький 61,9 21,4 -40,5 60,5 52,3 -8,2 
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Продовження таблиці 4.12 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Мотивація на успіх/невдачу 

• яскраво виражена 

мотивація на успіх 
11,9 29,4 +17,5 11,2 21,6 +10,4 

• середні показники 

мотивації на успіх 

(надія) 

36,5 56,3 +19,8 38,1 47,0 +8,9 

• мотивація на невдачу 51,6 14,3 -37,3 50,7 31,4 -19,3 

Потреба у досягненнях 

• високий 11,1 31,7 +20,6 11,9 17,9 +6,0 

• середній 38,1 53,2 +15,1 36,6 42,5 +5,9 

• низький 50,8 15,1 -35,7 51,5 39,6 -11,9 

Когнітивно-діяльнісний критерій 

Сформованість фахових компетентностей 

• високий 6,4 37,3 +30,9 5,2 12,7 +7,5 

• середній 25,4 51,6 +26,2 28,4 51,5 +23,1 

• низький 68,2 11,1 -57,1 66,4 36,6 -30,6 

Сформованість іншомовної компетентності 

• високий 10,3 21,4 +11,1 11,9 17,2 +5,3 

• середній 32,6 49,2 +16,6 35,1 46,3 +11,2 

• низький 57,1 29,4 -27,7 53,0 36,5 -16,5 

Здатність до адаптації 

• висока 8,7 22,2 +13,5 7,5 11,9 +4,4 

• задовільна 46,0 62,7 +16,7 47,0 53,7 +6,7 

• низька 45,3 15,1 -30,2 45,5 34,4 -11,1 

Особистісний критерій 

Здатність до творчості 

• високий 11,9 23,0 +11,1 14,2 17,2 +3,0 

• середній 50,8 61,1 +10,3 51,5 58,9 +7,4 

• низький 37,3 15,9 -21,4 34,3 23,9 -10,4 

Самостійність 

• високий 6,3 26,2 +19,9 7,5 15,8 +8,3 

• середній 42,9 58,7 +15,8 41,8 52,2 +10,4 

• низький 50,8 15,1 -35,7 50,7 32,0 -18,7 

Вміння йти на ризик 

• висока 7,1 23,0 +15,9 8,2 13,4 +5,2 

• задовільна 21,4 54,0 +32,6 22,4 33,6 +11,2 

• низька 71,5 23,0 -48,5 69,4 53,0 -16,4 
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Закінчення таблиці 4.12 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Комунікабельність 

• адекватна 14,3 25,4 +11,1 15,7 17,9 +2,3 

• неадекватно-

екстравертована 
44,4 53,2 +8,8 46,3 50,7 +4,4 

• неадекватно-

інтровертована 
41,3 21,4 -19,9 38,0 31,3 -6,7 

Рефлексивний критерій 

Рефлексивність 

• високий 15,1 27,8 +12,7 17,2 20,9 +3,7 

• середній 50,8 64,3 +13,5 47,8 53,0 +5,2 

• низький 34,1 7,9 -26,2 35,0 26,1 -10,7 

 

Сформованість потребово-мотиваційного компоненту 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

дозволила визначити рівень спрямованості студентів до реалізації у професії 

та до пошуку й застосування інновацій у професійній діяльності; рівень 

виявлення мотивації професійного навчання, мотивації до успіху та потреби 

у досягненнях завдяки застосуванню мотиваційного критерію за 

результатами контрольного зрізу. 

Проаналізуємо зрушення, які відбулися на рівні сформованості 

потребово-мотиваційного компоненту конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця муніципальної економіки за мотиваційним критерієм. 

При повторному анкетуванні студентів щодо мотивації професійного 

навчання отримали якісні зрушення у експериментальній групі. Так, 

зростання на 15,1 % кількості студентів, які виявили високий рівень 

мотивації професійного навчання, пояснюється тим, що опитувані стали 

усвідомлювати соціальну значущість майбутньої професії, її важливість для 

суспільства. Неабиякого значення набувало й усвідомлення можливостей 

професійної реалізації у різних її видах. Позитивні зрушення за показником 

потреби у досягненнях в експериментальній групі (високий рівень) було 

зафіксовано у межах 20,6% студентів, що обумовлюємо ефективністю 
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реалізації студентами програми цільового проєктування (Дж. Г. Скотт) з 

техніки постановки цілей, яка дозволяла в алгоритмічній формі усвідомити 

реалістичність цілі й визначити кроки з її досягнення. В той же час студенти 

контрольної групи виявили досить незначні зрушення цих показників: 

кількість осіб, яка знаходилась на високому рівні мотивацій до навчання та 

потреби у досягненнях, збільшилась лише на 3% та 6% відповідно. 

Результат зрізів  за цим критерієм за показниками мотивації до успіху 

визначив, що студенти експериментальної групи усвідомлювали залежність 

професійної успішності від готовності ризикувати, що дозволило зробити 

висновок про ефективність видів та форм педагогічного впливу, 

реалізованого у межах формувального експерименту, орієнтованого на 

створення образів, дотичних цілі, що вже досягнута (предмети, люди, 

кольори, звуки) й унаочнення цими образами власного простору. 

Так, у студентів ЕГ рівень мотивації до успіху підвищився на 17,5%, 

тоді як у студентів КГ цей показник збільшився лише на 10,4%. Можемо 

пояснити такі зрушення у КГ тим, що природне прагнення до успіху молодої 

людини можна вважати її позитивною характеристикою лише за умови, коли 

особистість усвідомлює реальність власних ресурсів щодо його досягнення. 

Зважаючи на зазначене, студенти контрольної групи більшою мірою 

виявляли неадекватно завищений або занизький рівень готовності 

ризикувати, а отже, їхнє прагнення до успіху залишалось на рівні бажання, 

мрії, а не перетворювалось на ціль та життєві перспективи. 

Результати сформованості потребово-мотиваційного компонента 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців за мотиваційним критерієм за 

всіма показниками представлено на рисунках 4.2 – 4.4. 
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Рис. 4.2.  Порівняльні гістограми змін потребово-мотиваційного 

компонента за мотиваційним критерієм 

(за показником мотивація професійного навчання) студентів ЕГ та КГ 

 

 

 

Рис. 4.3. Порівняльні гістограми змін потребово-мотиваційного 

компонента за мотиваційним критерієм 

(за показником мотивація на успіх/невдачу) студентів ЕГ та КГ 

 

Сформованість когнітивно-операційного компонента 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 
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виявляли  за когнітивно-діяльнісним критерієм за результатами контрольного 

зрізу. 
 

 

Рис. 4.4. Порівняльні гістограми змін потребово-мотиваційного 

компонента за мотиваційним критерієм 

(за показником потреба у досягненнях) студентів ЕГ та КГ 

 

Зрушення, що відбулися в рівні сформованості когнітивно-

операційного компонента конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки за показниками зазначеного критерію, дають 

уявлення про ефективність реалізації у програмі підготовки фахівця 

зазначеного профілю корекції змісту навчальних програм дисциплін, обраних 

для актуалізації теми конкурентоспроможності особистості фахівця та його  

успішності на ринку праці. 

Визначаємо досить позитивну динаміку як у сформованості фахових 

компетентностей, так і загальнопрофесійної (іншомовної) компетентності у 

студентів експериментальної групи. Так, збільшення кількості студентів з  

високим рівнем відповідно визначених показників відбулось на 30,9% та 

11,1% у студентів ЕГ, тоді як у студентів контрольної групи зміна високого 

рівня за показниками визначеного критерію склала 7,5% та 5,3% відповідно. 

Зауважуємо, що незважаючи на не надто високу динаміку зміни показника 
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сформованості іншомовної компетентності, майбутні фахівці муніципальної 

економіки досить позитивно оцінили спецкурс ,,Керівництво зі створення 

кар’єри” (Career search guide), у межах якого студенти долучались до 

створення чотирифазної моделі розвитку кар’єри. 

Зрушення за показником здатність до адаптації (+13,5% високого 

рівня) у студентів ЕГ пояснюємо поєднанням завдань курсів ,,Українська 

мова за професійним спрямуванням” та ,,Економіка підприємства”, у межах 

яких відбувалась підготовка до процесу працевлаштування. У межах мовної 

підготовки студенти вчились створювати резюме, а на заняттях з ,,Економіки 

підприємства” – готувались до проходження співбесіди. Загалом така 

діяльність активізувала уміння майбутніх економістів орієнтуватись на 

вимоги потенційних працедавців. У студентів КГ позитивні зрушення у 

межах зазначеного показника склали лише 4,4%. 

Уважаємо можливим візуалізувати динаміку сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки за 

всіма показниками когнітивно-діяльнісного критерію (див. рис. 4.5 – 4.9). 

 

Рис. 4.5. Порівняльні гістограми змін когнітивно-операційного  

компонента за когнітивно-діяльнісним критерієм 

(за показником сформованість фахових компетентностей) студентів ЕГ 

та КГ 
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Рис. 4.6. Порівняльні гістограми змін когнітивно-операційного  

компонента за когнітивно-діяльнісним критерієм 

(за показником сформованість іншомовної компетентності)  

студентів ЕГ та КГ 
 

 

 
Рис. 4.7.  Порівняльні гістограми змін когнітивно-операційного  

компонента за когнітивно-діяльнісним критерієм 

(за показником здатність до адаптації) студентів ЕГ та КГ 
 

Сформованість когнітивно-операційного компонента 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки 

визначалась також через оцінювання зрушень за особистісним критерієм. 
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Зрушення за показником здатності до творчості та комунікабельності у 

студентів ЕГ виявились на однаковому рівні (+11,1%), тоді як у студентів КГ 

високий рівень за показником здатності до творчості виявився у 3%, а за 

показником комунікабельності – лише у 2,3% студентів. Позитивні зрушення 

за зазначеними показниками у студентів ЕГ пояснюємо значною кількістю 

можливостей, представлених для діяльності студентів у межах різного роду 

професійних та соціальних проєктів, де вони мали застосовувати творчий 

підхід до справи й уміти комунікувати із партнерами. Крім того, 

позитивними наслідками викладання курсу дисципліни ,,Основи ділової 

комунікації” стала діяльність студентів в аспекті реалізації можливостей 

нових комунікацій у Інтернет-середовищі, зокрема створення тематичних 

груп у соціальних мережах з постійним оновленням тематичного змісту 

інформації у цих групах, цікавої для нових комунікантів. 

Динаміка змін за показниками самостійності та вміння йти на ризик у 

студентів ЕГ виявилась відповідно +19,0% та +15,9%, тоді як у студентів КГ 

високий рівень за цими показниками виявився у 8,3% та 5,2% відповідно. 

Такі результати пояснюються уведенням до змісту дисципліни ,,Психологія” 

вправ на розвиток асертивності особистості майбутнього економіста, 

долучення до діяльності у межах аналізу конкретних конкурсних стартапів, 

що були представлені у Бізнес-інкубаторі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та 

формуванням готовності майбутніх фахівців до соціального партнерства. 

Результати сформованості когнітивно-операційного  компоненту 

конкурентоспроможності майбутніх фахівця за особистісним критерієм 

представлено на рисунках 4.8 – 4.11. 

Результати сформованості рефлексивно-оцінного компоненту 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

були представлені завдяки рефлексивному критерію. При цьому рівень 

рефлективності у студентів ЕГ підвищився на 12,7%, тоді я к у студентів КГ 

– лише на 3,7%. Таку динаміку пояснюємо тим, що у ЕГ викладання кожної 

уведеної до експерименту дисципліни здійснювали із застосуванням методів 
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рефлексії діяльності студента (рефлексивна мішень). Крім того, студентів ЕГ 

орієнтували на здійснення перспективної рефлексії через створення інтелект-

карт професійного розвитку. 
 

 

Рис. 4.8. Порівняльні гістограми змін когнітивно-операційного  

компонента за особистісним критерієм 

(за показником здатність до творчості) студентів ЕГ та КГ 

 

 

Рис. 4.9. Порівняльні гістограми змін когнітивно-операційного  

компонента за особистісним критерієм (за показником самостійність) 

студентів ЕГ та КГ 
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Рис. 4.10. Порівняльні гістограми змін когнітивно-операційного  

компонента за особистісним критерієм  

(за показником вміння йти на ризик)  

студентів ЕГ та КГ 

 

 

Рис. 4.11. Порівняльні гістограми змін когнітивно-операційного  

компонента за особистісним критерієм  

(за показником комунікабельність)  

студентів ЕГ та КГ 
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Результати сформованості конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців муніципальної економіки за показниками рефлексивного критерію 

представлено на рисунку 4.12. 
 

 

Рис. 4.12. Порівняльні гістограми змін рефлексивно-оцінного 

компонента за рефлексивним критерієм (за показником рефлексивність) 

студентів ЕГ та КГ 

 

Узагальнення отриманих даних дозволило також визначити кількість 

студентів на початку та наприкінці експериментальної роботи, сформованість 

конкурентоспроможності яких відповідала одному з визначених рівнів: 

високому, середньому чи низькому. При розподілі студентів за рівнями 

(високий, середній, низький) керувались тим, що студенти, які знаходяться 

на високому рівні, виявили у процесі дослідження від 75% високих 

показників за всіма критеріями і до 25% середніх показників; до середнього 

рівня віднесли тих студентів, які виявили до 25% високих показників, 50–

75% середніх та 25% низьких показників; до низького рівня віднесли тих 

студентів, які виявили до 75% низьких показників, навіть, якщо у них було 

до 25% високих показників, або близько 50% середніх та 50% низьких 

показників. Таким чином, отримали дані розподілу студентів за рівнями 

сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 
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економіки на початку та в кінці експерименту, які узагальнили у табл. 4.13. 

та на рис. 4.13. 

Таблиця 4.13 

Сформованість конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки 
 

Рівні/зміст 

виявлення 

ЕГ до 

експерименту,% 

ЕГ після 

експерименту,% 

КГ до 

експерименту,% 

КГ після 

експерименту,% 

 

Високий рівень 
 

Стійка мотивація до професійного навчання, яскраво виражена мотивація до успіху у 

діяльності, високий рівень потреби у досягненнях; сформованість фахових 

компетентностей та іншомовної компетентності на високому рівні, висока здатність до 

адаптації у процесі діяльності; прагнення виявляти творчість у професії, самостійність у 

судженнях та у діяльності, здатність до обгрунтованого ризику у професійній діяльності, 

відповідальність за його наслідки, високий рівень адекватності у комунікації; високий 

рівень рефлективності у професійній реалізації.  
високий 10,32 (13) 26,98 (34) 11,19    (15) 16,42 (22) 

 

Середній рівень 
 

Середній рівень мотивації до професійного навчання, середні показники мотивації до 

успіху (успіх розглядається як надія та сподівання) у діяльності, середній рівень потреби у 

досягненнях (обумовленість зовнішніми чинниками); переважна сформованість фахових 

компетентностей та іншомовної компетентності, здатність до адаптації у процесі 

діяльності; залежність творчих процесів у професії від зовнішнього стимулювання, 

самостійність у судженнях та у діяльності, прагматичний підхід до ризику у професійній 

діяльності, здатність до адекватності у комунікації; середній рівень рефлективності у 

професійній реалізації.  
середній 38,10 (48) 56,35 (71) 38,81 (52) 47,76 (64) 

 

Низький рівень 
 

Низька мотивація до професійного навчання, виявлення переважно мотивації на 

уникнення невдач у діяльності, несформованість потреби у досягненнях; низький рівень 

сформованості фахових компетентностей та не сформованість іншомовної 

компетентності, низька здатність до адаптації у процесі діяльності; відсутність прагнення 

виявляти творчість у професії, несамостійність у судженнях та у діяльності, нездатність до 

ризику у професійній діяльності або виявлення невиправдано ризикованої поведінки, 

неадекватно-екстровертована або інтровертована комунікативна поведінка; низький 

рівень рефлективності у професійній реалізації.  
низький 51,59 (65) 16,67 (21) 50,00 (67) 35,82 (48) 
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Рис. 4.13. Порівняльні гістограми змін у рівнях сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки студентів ЕГ та КГ 

З метою підтвердження достовірності отриманих результатів 

експерименту використовувалися методи математичної статистики. Для 

визначення статистичної значущості різниці у змінах рівнів сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки  

використовували статистичний аналіз узагальнених даних таблиці 4.12 з 

використанням описових статистик – середнього арифметичного , 

вибіркової дисперсії та вибіркового середньоквадратичного відхилення 

рівнів сформованості професійної мобільності майбутніх фахівців 

муніципальної економіки. Для визначення цих статистик використовуємо 

такі формули: 

             (1) 

Тут  – це рівні показників (низькому рівню відповідає значення 

, середньому рівню – значення  та високому рівню – значення 

),k – число рівнів відповідного показника,  – кількість студентів 

відповідного рівня, n дорівнює 126  та 134 відповідно для ЕГ  і КГ. 
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Крім того, обчислимо відповідні вибіркові коефіцієнти варіації V для 

кожного показника за формулою: 

                   (2) 

Результати обробки даних у ЕГ на початку та після проведення 

експериментальної роботи щодо сформованості конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки, а у КГ (констатувальний та 

контрольний зрізи) наведено в табл. 4.14. 

 

          Таблиця 4.14 

Результати статистичної обробки даних динаміки сформованості  

критеріїв конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 

економіки 
 

Показники 

Г
р
у

п
а 

Середнє 

арифметичне, 

 

Дисперсія,  Середньо 

квадратичне 

відхилення,  

Коефіцієнт 

варіації, V 

к
о
н

ст
. 

зр
із

 

к
о
н

тр
. 

зр
із

 

к
о
н

ст
. 

зр
із

 

к
о
н

тр
. 

зр
із

 

к
о
н

ст
. 

зр
із

 

к
о
н

тр
. 

зр
із

 

к
о
н

ст
. 

зр
із

 

к
о
н

тр
. 

зр
із

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мотивація 

професійного 

навчання 

ЕГ 0,476 1,032 0,440 0,459 0,663 0,677 1,393 0,656 

КГ 0,500 0,612 0,459 0,506 0,677 0,711 1,354 1,162 

Мотивація на 

успіх/невдачу 

ЕГ 0,603 1,151 0,477 0,414 0,691 0,643 1,146 0,559 

КГ 0,604 0,903 0,463 0,520 0,680 0,721 1,126 0,798 

Потреба у 

досягненнях 

ЕГ 0,603 1,167 0,441 0,440 0,664 0,663 1,101 0,568 

КГ 0,604 0,784 0,456 0,528 0,675 0,727 1,117 0,927 

Сформованість 

фахових 

компетентностей 

ЕГ 0,381 1,262 0,363 0,416 0,602 0,645 1,580 0,511 

КГ 0,388 0,769 0,342 0,418 0,585 0,647 1,508 0,841 

Сформованість 

іншомовної 

компетентності 

ЕГ 0,532 0,921 0,455 0,502 0,675 0,709 1,269 0,770 

КГ 
0,589 0,806 0,481 0,499 0,694 0,707 1,178 0,877 

Здатність до 

адаптації 

ЕГ 0,635 1,071 0,406 0,368 0,637 0,607 1,003 0,567 

КГ 0,619 0,776 0,385 0,413 0,620 0,643 1,002 0,829 

Здатність до 

творчості 

ЕГ 0,746 1,071 0,428 0,384 0,654 0,620 0,877 0,579 

КГ 0,799 0,925 0,444 0,412 0,666 0,642 0,834 0,694 

Самостійність 
ЕГ 0,556 1,103 0,374 0,410 0,616 0,640 1,108 0,580 

КГ 0,567 0,836 0,395 0,451 0,628 0,672 1,107 0,804 
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Продовження таблиці 4.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вміння йти на 

ризик 

ЕГ 0,357 1,001 0,372 0,460 0,610 0,678 1,709 0,677 

КГ 0,388 0,604 0,402 0,508 0,634 0,713 1,634 1,180 

Комуніка-

бельність 

ЕГ 0,730 1,040 0,483 0,467 0,695 0,683 0,952 0,657 

КГ 0,776 0,866 0,487 0,475 0,698 0,689 0,899 0,796 

Рефлективність 
ЕГ 0,809 1,198 0,456 0,315 0,675 0,561 0,834 0,468 

КГ 0,821 0,948 0,429 0,467 0,655 0,683 0,798 0,720 

 

Проаналізуємо результати, відтворені у табл. 4.14. Після впровадження 

науково-методичної системи формування конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки позиції у ЕГ за всіма 

показниками у трьох компонентах середнє арифметичне стало більше, а у КГ 

не суттєво змінилося (тобто, в експериментальній групі, на відміну від 

контрольної, відсоток студентів з високими рівнями показників збільшився). 

Одержаний результат вказує на ефективність експериментально апробованої 

науково-методичної системи. 

Можливі відхилення значень показників від середніх рівнів 

характеризуються вибірковим середньоквадратичним відхиленням (1), що не 

суттєво змінилося для всіх показників у трьох компонентах. Але це 

абсолютний показник розсіювання. Відносним показником розсіювання 

значень показників навколо середнього є вибірковий коефіцієнт варіації (2). 

Відповідно до результатів, представлених у табл. 4.12. – 4.14. визначаємо, що 

в експериментальній групі після застосування науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки розсіювання навколо середнього для всіх показників усіх 

компонентів стало менше, а у контрольній групі за цей час розсіювання не 

суттєво змінилося. 

За даними табл. 4.15 та формулою (2) обчислимо коефіцієнти варіації 

для експериментальних та контрольних груп. Для групи ЕГ до експерименту 

маємо наступний коефіцієнт варіації 
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(3) 

відповідно після експерименту  

 
(4) 

 

Таблиця 4.15 

Статистичні характеристики динаміки сформованості професійної 

мобільності майбутніх фахівців муніципальної економіки 
 

Група Середнє 

арифметичне,  
Дисперсія,  

Середньоквадратичне 

відхилення,  

 конст. зріз контр. зріз конст. зріз контр. зріз конст. зріз контр. зріз 

ЕГ 0,587 1,103 0,449 0,426 0,670 0,653 

КГ 0,612 0,806 0,461 0,485 0,679 0,696 

 

 
 

 

 
 

 

Бачимо, що дані після експерименту менш розсіяні, тобто результати 

дослідження мають більшу стабільність. 

Для групи КГ у констатувальному зрізі маємо коефіцієнт варіації  

 
(5) 

відповідно у контрольному зрізі маємо  

 
(6) 

Бачимо, що коефіцієнти варіації для даних у констатувальному зрізі та 

у контрольному зрізі для КГ  незначно відрізняються. 

Таким чином, визначаємо, що одержані результати для 

експериментальної групи є більш стабільні. 
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Наступним кроком статистичного аналізу була перевірка гіпотези про 

збільшення рівнів узагальнених показників компонентів 

конкурентоспроможності в експериментальних групах за допомогою 

критерію Стьюдента. Умовою його застосування є нормальний розподіл 

рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки. Нормальний розподіл є симетричним. На 

симетричність розподілу та відповідно на нормальний розподіл рівнів указує 

коефіцієнт асиметрії. Вибіркова оцінка коефіцієнта асиметрії визначається за 

формулою: 

 

(7) 

Тут, як і раніше,  – це рівні показників, k – число рівнів відповідного 

показника,  – кількість студентів відповідного рівня, n дорівнює 126  та 134 

відповідно для ЕГ  і КГ. 

Перевіримо нульові гіпотези про нульове значення коефіцієнту 

асиметрії та відповідно про нормальний розподіл даних у експериментальних 

та контрольних групах. Для перевірки використовуємо коефіцієнти асиметрії.  

Обчислимо коефіцієнти асиметрії для експериментальних та 

контрольних груп. Для групи ЕГ до експерименту маємо наступний 

вибірковий коефіцієнт асиметрії 

 
(8) 

відповідно після експерименту  

 
(9) 

Для групи КГ при констатувальному зрізі маємо коефіцієнт асиметрії 

 
(10) 

відповідно при контрольному зрізі маємо  



417 
 

 

 
(11) 

Порівнявши вибіркові коефіцієнти асиметрії з критичними значеннями 

для гіпотези про нормальність розподілу, робимо висновок: коефіцієнт 

асиметрії для експериментальних груп та контрольних груп несуттєво 

відрізняється від нуля. Це вказує на нормальний розподіл рівнів серед 

студентів груп. Таким чином, ми можемо використовувати t-критерій 

Стьюдента. 

Сформулюємо нульову та альтернативну гіпотези для експерименталь-

ної  та  контрольної  груп.  Отже, нульова гіпотеза   полягає у наступному: 

різниця середніх показників двох сукупностей об’єктів – експериментальної 

(контрольної) групи до і після застосування методик несуттєва для 

 ступенів свободи, тобто високий рівень сформованності 

професійної мобільності майбутніх фахівців муніципальної економіки у 

експериментальній групі пояснюється випадковими чинниками. 

Альтернативна гіпотеза  полягає у наступному: різниця середніх 

показників двох сукупностей об’єктів – експериментальної (контрольної) 

групи до і після застосування методик суттєва для  ступенів 

свободи, тобто саме запровадження обґрунтованої системи пояснює високий 

рівень сформованості професійної мобільності майбутніх фахівців 

муніципальної економіки у експериментальній групі. 

Емпіричне значення t-критерію Стьюдента визначається за формулою:  

 

(12) 

де  – середні показники, що порівнюються; 

– кількість студентів у групі (експериментальної або 

контрольної) до і після експерименту (у нашому випадку ); 

– значення дисперсії ознаки, що аналізується. 
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У таблиці значень критичних точок розподілу t-критерію ступеням 

свободи   (у випадку ЕГ) та 

 (у випадку КГ) відповідає випадок 

«нескінченності» у рядках таблиці. При рівні значущості p=0,98 відповідне 

табличне значення критерію Стьюдента є . Знайдемо фактичні 

значення критерію Стьюдента за даними таблиці 2.5. та формулою (3). Для 

експериментальної групи  ЕГ маємо: 

 

(13) 

Для контрольної групи КГ маємо:  

 

(14) 

Таким чином, фактичні значення різниці середніх для 

експериментальної групи більше табличного критичного, а отже, можна 

зробити висновок, що різниця між середніми величинами рівнів 

сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки в експериментальній групі є статистично значущою, а різниці між 

двома сукупностями (контингентом експериментальної групи до і після 

впровадження методик) суттєві та не випадкові. Цей факт є підставою до 

відхилення нульової гіпотези та прийняття альтернативної для 

експериментальної  групи. 

Навпаки, фактичне значення різниці середніх для контрольної групи 

нижче табличного критичного, а, й отже, можна зробити висновок, що 

різниці між середніми величинами рівнів сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

контрольної групи є статистично незначущими та пояснюються випадковими 

чинниками. Цей факт є підставою для прийняття нульової гіпотези для 

контрольної групи. 
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Проведене дослідження щодо впровадження представленої наукової 

системи у процес професійної підготовки майбутніх фахівців муніципальної 

економіки дозволило позитивно вплинути на формування в них 

конкурентоспроможності. Так, її сформованість на високому рівні визначено 

у 26,98 %; на середньому рівні – у 56,35 % студентів ЕГ, тоді як у студентів 

контрольної групи було визначено високий та середній рівні сформованості 

конкурентоспроможності відповідно 16,42 % та 47,76 %. 

Ці результати є статистично значущими відповідно представлених 

обчислень за методами математичної статистики. 

Отже, висунуту на початку дослідження провідну ідею щодо 

позитивного впливу теоретично обґрунтованої та реалізованої у навчально-

виховному процесі профільного ЗВО науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки було підтверджено. 

Для підтвердження значущості статистичних висновків застосуємо 

критерій Фішера. За цим критерієм перевірка значної різниці між розподілом 

рівнів в експериментальній та контрольній групах здійснюється для кожного 

рівня узагальнених даних окремо. Таким чином, для кожного рівня 

експериментальної та контрольної груп висувається нульова гіпотеза : 

частка відповідного рівня у двох сукупностях об’єктів – експериментальної 

(або контрольної) групи до і після застосування методик несуттєво змінилася. 

Альтернативна гіпотеза – полягає у тому, що зміни часток суттєві.  

Для застосування критерію Фішера перекладемо відсоткові частки 

рівнів узагальнених даних табл. 4.13 у величини центрального кута, який 

вимірюється в радіанах, за формулою: 

 (15) 

де  – відсоткові частки відповідного рівня для експериментальної 

(або контрольної) групи до і після застосування методик, що виражена у 

частках одиниці. 
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Відповідно емпіричне значення критерію одержуємо за формулою: 

 

(16) 

де  – кут, що відповідає більшій відсотковій частці ;  – кут, що 

відповідає меншій відсотковій частці ;  – кількість спостережень у 

першої вибірці;  – кількість спостережень у другій вибірці. 

Визначимо табличне значення критерію Фішера при рівні статистичної 

значущості 0,95: . За узагальненими даними табл. 4.13 обчислили 

емпіричні значення критерію, результати узагальнили у табл. 2.6.  

 

Таблиця 4.16 

Результати статистичної значущості експерименту за критерієм Фішера  
 

Рівні 

Частка 

при 

конст. 

зрізі, 

% 

Частка 

при 

контр. 

зрізі, 

% 

 
(для 

більшої 

частки) 

 
(для 

меншої 

частки) 
 

 С
п

ів
в
ід

н
о

-

ш
ен

н
я
 

ЕГ 

високий 

рівень 

10,32 26,98 1,092 0,654 3,478 
**

крi   

КГ 

високий 

рівень 

11,19 16,42 0,834 0,684 1,191 
**

крi   

ЕГ 

середній 

рівень 

38,10 56,35 1,696 1,342 2,809 
**

крi   

КГ 

середній 

рівень 

38,81 47,76 1,526 1,346 1,429 
**

крi   

ЕГ 

низький 

рівень 

51,59 16,67 1,602 0,841 6,043 
**

крi   

КГ 

низький 

рівень 

50,00 35,82 1,570 1,283 2,276 
**

крi   
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Таким чином, для високого, середнього та низького рівнів 

експериментальних груп одержуємо, що вимірне значення критерію Фішера 

більше критичного табличного, тобто конкурентоспроможність майбутнього 

фахівця муніципальної економіки після експерименту в групі ЕГ статистично 

значущо позитивно змінилася (доля високого та середнього рівнів 

статистично значущо збільшилася, а доля низького рівня статистично 

значущо зменшилася). З іншого боку, для високого, середнього та низького 

рівнів контрольної групи одержуємо, що вимірне значення критерію Фішера 

менше критичного табличного, тобто конкурентоспроможність майбутнього 

фахівця муніципальної економіки після експерименту в контрольній групі КГ 

статистично несуттєво змінилася. Таким чином, можна зробити висновок про 

статистичну значущість одержаних результатів. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Перевірка гіпотези дослідження відбувалась через організацію 

експерименту, що проводився на декількох етапах:  

На першому етапі (2012 – 2013 рр.) було вивчено питання сутності 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця як актуальної проблеми 

педагогіки й суспільства загалом; визначено особливості та необхідність 

формування такої якості для фахівців економічного напряму, зокрема 

муніципальної економіки; проаналізовано ставлення викладачів і студентів 

закладів вищої освіти, підприємців профільної галузі до вказаної проблеми в 

цілому.  

За результатами проведеного пілотажного дослідження було 

встановлено, що студенти мають недостатню мотивацію до навчання з метою 

подальшої реалізації в майбутній професії та досягнення успіху в діяльності; 

недостатньо усвідомлюють необхідність оволодіння професійно значущими 

компетентностями та розвитку особистісних якостей; не розуміють цінність 

самовдосконалення, важливість пошуків додаткового досвіду роботи саме за 



422 
 

 

фахом, однак саме ці причини впливають на рівень сформованої 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. 

На другому етапі (2013 – 2014 рр.) проаналізовано наукові джерела з 

проблеми формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця, 

зокрема економічного профілю; систематизовано й узагальнено науково-

педагогічний досвід із проблеми; визначено наукові підходи до розроблення 

науково-методичної системи формування конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки; дібрано та обґрунтовано 

діагностичний інструментарій дослідження. 

Для визначення стану сформованості конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки задіяно комплекс методів 

(бесіди, опитування, аналіз документів, тестування, вивчення та узагальнення 

педагогічного досвіду, експертних оцінок тощо) і діагностичних методик 

(методика В. Каташова „Визначення мотивації в роботі”; методика А. Реана 

„Мотивація успіху й уникнення невдачі”; методика Ю. Орлова „Оцінювання 

потреби в досягненнях”; опитувальник GET TEST; опитувальник САМОАЛ – 

для визначення рівня самоактуалізації особистості; адаптований 

опитувальник Майєрс-Бріггса – для вимірювання здатності до професійної 

діяльності; опитувальник А. Карпова та В. Пономарьової „Методика 

діагностики рефлексивності” та ін.) 

Проведення констатувального етапу експерименту мало на меті 

з’ясувати рівень вихідного стану сформованості конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки, який визначався відповідно 

до виділених компонентів, критеріїв і показників. Результати, отримані під 

час констатувального експерименту, свідчать, що переважна більшість 

майбутніх економістів має низький рівень сформованості 

конкурентоспроможності, а отже, це доводить необхідність розроблення й 

упровадження науково-методичної системи формування зазначеного 

утворення в експериментальній групі. 
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Третій етап дослідження (2014 – 2017 рр.) мав на меті перевірити 

ефективність упровадження науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки в 

освітній процес університетів; з’ясувати загальний рівень сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки; 

виконати порівняльний аналіз результатів констатувального й 

формувального етапів експерименту; узагальнити результати дослідження та 

сформулювати загальні висновки.  

Основу формувального етапу експериментальної роботи становлять 

розроблення та реалізація науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, яка 

здійснювалася на пропедевтичному, діагностичному, змістово-діяльнісному 

й результативному етапах та була спрямована на формування структурних 

компонентів конкурентоспроможності: потребово-мотиваційного, 

когнітивно-операційного, рефлексивно-оцінного. 

Так, головною метою формування потребово-мотиваційного 

компонента конкурентоспроможності визначено підвищення рівня 

пізнавального інтересу як чинника глибокої внутрішньої мотивації фахової 

діяльності, а також визначення перспективності у шляхах досягнення 

професійного акме, які сприяють мотивації фахового зростання. Для 

актуалізації мотивів конкурентоспроможності особистості здійснено вплив 

на сферу особистісних потреб студентів, пов’язану із цінністю фахової 

реалізації, визнанням у професійному середовищі. 

Важливим є те, що формування потребово-мотиваційного компонента 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки 

відбувалося як у процесі викладання дисциплін гуманітарного та 

професійного циклу, так і в межах цільових тренінгів, що реалізовувались у 

вільний від навчання час студентів за їхнім бажанням.  

Для розвитку позитивної мотивації до професійного навчання, 

мотивації до успіху й потреби в досягненнях, інтересу до реалізації в 
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професії та до пошуку й застосування інновацій у професійній діяльності 

ефективними виявилися вправи з активізації мотиваційного потенціалу 

особистості ,,Активізація уяви”, ,,Успіх у житті”, робота з мотиваційним 

словником, тренінги з визначення цілей та їх успішного досягнення, 

медитаційна вправа ,,Телевізор” тощо.  

Формування комплексу професійних компетентностей когнітивно-

операційного компонента конкурентоспроможності, який полягає у 

сприйманні студентами професійної сфери діяльності цілісно, об’єктивно й 

динамічно, відбувалося за модульною (додавання спеціальних тем, модулів 

до навчальних дисциплін) і доповнювальною (робота поза межами 

навчальних занять) моделями введення до навчального процесу інформації 

про конкурентоспроможність сучасного фахівця економічного профілю. 

У процесі формування цього структурного компонента орієнтувалися 

на модель студентоцентрованого навчання (коригування змісту навчальних 

програм дисциплін з урахуванням результатів моніторингу вимог 

працедавців до професійної компетентності та особистісної готовності 

фахівців-економістів виконувати функціональні обов’язки), що дало змогу 

збільшити шанси майбутніх фахівців посісти перше місце на ринку праці, 

підвищувало їхню ,,вартість” у працедавців.  

Реалізація науково-методичної системи формування 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки 

відбувалася послідовно під час організації освітнього процесу та доповнення 

змісту навчальних дисциплін інформацією, окремими модулями / темами, що 

відображають зміст базового поняття, сутність і важливість 

конкурентоспроможності в професійній діяльності.  

Для формування в студентів професійно-комунікативних 

компетентностей, зокрема іншомовної, а також оволодіння ними основними 

знаннями про конкуренцію як чинник розвитку суспільства й місце 

особистості в ньому на першому курсі було відібрано такі дисципліни: 

,,Українська мова за професійним спрямуванням”, ,,Іноземна мова”, ,,Основи 
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ділової комунікації”, ,,Психологія”. На другому курсі увагу зосереджено на 

формуванні загальних і фахових компетентностей під час опанування 

навчальних дисциплін: ,,Економіка підприємства”, ,,Місто як соціальна 

система”, ,,Конкурентоспроможність підприємства”. Це дало можливість 

підвищити рівень сформованості загальних компетентностей (здатність 

знаходити, аналізувати й застосовувати інформацію з різних джерел; 

розв’язувати проблеми щодо прийняття рішень; будувати ефективну 

взаємодію (робота в команді); адаптуватися до нових ситуацій; нести етичну 

відповідальність за прийняття професійних рішень) і фахових 

компетентностей майбутнього фахівця муніципальної економіки (уміння 

складати операційний і фінансовий бюджет підприємства; розраховувати 

ключові параметри діяльності підприємства; розробляти рішення щодо 

управління прибутком і грошовими потоками; формувати структуру 

капіталу; формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на 

засадах корпоративної соціальної відповідальності; здійснювати моніторинг 

та оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; 

визначати види конкурентних переваг підприємства; виконувати розрахунки, 

пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції в галузі; оцінювати рівень 

конкуренції на ринку; економічно обґрунтовувати та конкретизувати функції 

управління конкурентоспроможністю підприємства.  

У межах доповнення змісту навчальної дисципліни ,,Менеджмент” на 

третьому курсі увагу було спрямовано на актуалізацію загальних (пов’язаних 

з організаційними, лідерськими вміннями здійснювати управління 

персоналом; компетентності щодо взаємодії, роботи в команді) і фахових 

компетентностей студентів (пов’язаних із HR-менеджментом (рекрутинг 

нового персоналу): розроблення профілю посади; формування вимог до 

кандидатів на посаду; розроблення процедури професійного добору 

персоналу (складання анкет, проведення інтерв’ю, перевірка вірогідності 

інформації кандидатів); аналіз резюме кандидатів на вакантну посаду; 

оформлення трудових відносин із працівником; взаємодія з рекрутинговими 
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агенціями; розроблення комплексної методики оцінювання якості роботи 

персоналу). На четвертому курсі в студентів формували вміння розробляти 

структуру й організовувати проєктні роботи; планувати виконання проєкту в 

часі; визначати проєктні витрати й ресурси; розробляти план реагування на 

ризики шляхом координування, що відбувалося під час вивчення навчальної 

дисципліни ,,Проєктний аналіз” із залученням студентів до реальної 

аналітичної діяльності бізнес-проєктів, поданих на конкурс у межах проєкту 

,,Бізнес-інкубатор”. 

Під час формування когнітивно-операційного компонента 

конкурентоспроможності фахівця для актуалізації професійно-

комунікативних компетентностей студенти проводили аналіз зразків резюме і 

складали власні резюме українською та англійською мовами, розглядали 

міжкультурний складник професійної діяльності, брали участь у ділових 

іграх ,,Зручна і незручна позиція”; ,,Вихід із контакту” ,,Перемовини”; 

тренінгах ,,Ввічлива відмова”, ,,Претендент”, ,,Розпізнавання маніпуляцій” 

,,Міст”, ,,Повітряні замки”, ,,Видавництво в спадщину”, ,,Острів”, ,,Вежі”; 

комплексному тренінгу з розвитку емоційної компетентності. Участь 

студентів у проєкті ,,Соціальна організація сучасного міста” позитивно 

вплинула на розвиток соціальної активності, креативності та етичної 

відповідальності за прийняття професійних рішень. Із метою формування 

командної атмосфери проведено тренінги ,,Коло-трикутник-квадрат-спіраль”, 

,,Синергія”, ,,Переправа”, ,,Разом ми сила”; для формування навичок 

професійної комунікації розроблено аналітичні завдання з тем: ,,Формування 

та аналіз рівня організаційної культури”, ,,Економічна ефективність 

інноваційної проєктної діяльності”, ,,Оцінювання мезосередовища 

підприємства. Аналіз конкурентів”, ,,Діагностика етапів життєвого циклу 

підприємства”, ,,Моделі й механізми фінансування проєктів”; запропоновано 

кейс ,,Як Укрпошта змінює кадрову політику і роботу з персоналом”. 

Упровадження в навчальний процес спецкурсу ,,Керівництво зі 

створення кар’єри” мало на меті надати академічну підтримку майбутнім 
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фахівцям у їхній діяльності з професійної реалізації та створення кар’єри у 

вітчизняному та міжнародному середовищі. У межах проходження названого 

спецкурсу майбутні фахівці муніципальної економіки мали доступ до 

інформаційних ресурсів з працевлаштування, отримували консультації у 

працівників психологічної служби, брали участь у заходах Центру 

доуніверситетської освіти та кар’єри Харківського національного 

університету міського господарства ім. О. М. Бекетова.  

Упровадження доповнювальної моделі системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

(позанавчальна діяльність) сприяло реалізації набутих компетентностей у 

межах та поза межами освітнього середовища університету. Студентам було 

надано можливість користуватися інформаційним банком вакансій постійної 

або тимчасової зайнятості населення (відомості Харківського обласного 

центру зайнятості населення, потенційних працедавців), а також банком 

даних потенційних працедавців за профілями підготовки, розміщувати свої 

резюме на їхніх сайтах; отримувати консультування щодо організації 

кар’єри, вибору академічних дисциплін (складання блоків дисциплін за 

вибором), брати участь у симулятивних і стресових інтерв’ю, переглядати та 

аналізувати відеоматеріали із сайтів міжнародних рекрутингових компаній; 

долучатися до проведення ,,Днів кар’єри” та ,,Ярмарку вакансій”, де є змога 

досягати домовленостей з потенційними працедавцями про співбесіду, 

стажування, проходження виробничої або переддипломної практики тощо; 

отримувати індивідуальні та групові психологічні консультації щодо 

особистісного розвитку й вибору професії; проходити психологічну 

діагностику. Для студентів організовано тренінги ,,Особистісний і 

професійний розвиток”, ,,Ефективна співбесіда з працедавцем”, майстер-

класи ,,Ефективне працевлаштування”, ,,Відкриття та ведення свого бізнесу”, 

,,Складання відеорезюме”, ,,Ділове інтерв’ю”, ,,Командна робота”, 

презентації інтегрованої платформи ,,SmartJob”. Студенти експериментальної 

групи також мали можливість долучитися до конкурсної програми 
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,,Підприємницький кластер”, організатором якої був міський центр 

,,Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” за ініціативою 

компанії BEC Vantage та підтримки компанії VISA; узяти участь у конкурсі 

бізнес-ідей і проєктів ,,Startup-проєкт”, проведеного на базі Вірменського 

державного економічного університету; а також у проєктах ,,Соціальний 

діалог”, ,,Разом у майбутнє”, ,,Вода в долонях”, ,,Гендерний аудит міського 

простору”. 

Формування рефлексивних умінь майбутніх фахівців муніципальної 

економіки здійснювалося як під час навчальних занять, так і в межах 

самостійної діяльності студентів. У результаті реалізації рефлексивних 

методик майбутні фахівці муніципальної економіки вчились усвідомлювати 

власні цілі, оцінювати рівень готовності до професійної реалізації, визначати 

особисті ресурси, що можуть допомогти в пошуку й отриманні місця роботи, 

досягати адекватності самооцінювання щодо рівня особистої 

конкурентоспроможності. Для формування рефлексивно-оцінного 

компонента конкурентоспроможності фахівця було розроблено та проведено 

тренінг розвитку професійної самосвідомості фахівця, ділову гру 

,,Рефлексивна мішень”, процедуру аналізу кожного результату 

працевлаштування (на рівні резюме, співбесіди або позитивного рішення 

працедавця).  

Із метою з’ясування ефективності впровадження науково-методичної 

системи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки було проведено контрольний зріз, результати якого 

засвідчують суттєві позитивні зрушення за всіма критеріями, загальну 

динаміку рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутнього 

фахівця муніципальної економіки. Зрушення, що відбулися на рівні 

сформованості показників визначених критеріїв сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки, 

дають уявлення про ефективність реалізації в програмі професійної 

підготовки фахівця зазначеного профілю коригування змісту навчальних 
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програм навчальних дисциплін, обраних для актуалізації теми 

конкурентоспроможності особистості фахівця та його компетентності на 

ринку праці.  

Відзначено досить позитивну динаміку у сформованості як фахових 

компетентностей, так і загальнопрофесійної (іншомовної) компетентності 

в студентів експериментальної групи. Підвищення високого рівня відповідно 

до встановлених показників відбулося на 30,9 % та 11,1 % у студентів ЕГ, 

тоді як у студентів контрольної групи змінення високого рівня за 

показниками указаного критерію становить 7,5 % та 5,3 % відповідно. 

Незважаючи на не надто високу динаміку змінювання показника 

сформованості іншомовної компетенції, майбутні фахівці муніципальної 

економіки досить позитивно оцінили спецкурс ,,Керівництво з будування 

кар’єри” (,,Career search guide”), у межах якого студенти долучалися до 

створення чотирифазної моделі розвитку кар’єри.  

Зрушення за показником здатність до адаптації (+13,5 % високого 

рівня) у студентів ЕГ стало можливим унаслідок поєднання завдань 

навчальних дисциплін ,,Українська мова за професійним спрямуванням” та 

,,Економіка підприємства”, у межах яких відбувалася підготовка до процесу 

працевлаштування. У межах мовної підготовки студенти вчилися створювати 

резюме, а на заняттях з ,,Економіки підприємства” готувалися до 

проходження співбесіди. Загалом така діяльність активізувала вміння 

майбутніх економістів орієнтуватися на вимоги потенційних працедавців. У 

студентів КГ позитивні зрушення в межах зазначеного показника становили 

лише 4,4 %. 

Узагальнення одержаних результатів дало змогу визначити також 

кількість студентів на початку й наприкінці експериментальної роботи, 

сформованість конкурентоспроможності яких відповідала одному з 

визначених рівнів: високому, середньому чи низькому. Під час розподілу 

студентів за рівнями (високий, середній, низький) ураховано те, що здобувачі 

освіти, які перебувають на високому рівні, виявили в процесі дослідження від 
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75 % високих показників за всіма критеріями й до 25 % середніх показників; 

середній рівень мають ті студенти, які виявили до 25 % високих показників 

або 50–75 % середніх і 25 % низьких показників; низький рівень – у тих 

студентів, які виявили до 75 % низьких показників, навіть якщо в них було до 

25 % високих або близько 50 % середніх і 50% низьких показників.  

На контрольному етапі дослідження виявлено позитивну динаміку 

сформованості конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної 

економіки за всіма показниками, зокрема на високому рівні – у 26,98 % та на 

середньому рівні – у 56 % студентів ЕГ, тоді як у студентів контрольної 

групи відзначено високий і середній рівні конкурентоспроможності 

відповідно 16,42 % та 47,76 %.  

Для підтвердження достовірності здобутих результатів експерименту 

використано методи математичної статистики. Визначення статистичної 

значущості проведено шляхом використання критеріїв Стьюдента та Фішера. 

Доведено, що для високого, середнього та низького рівнів 

експериментальних груп вимірне значення критерію Фішера більше від 

критичного табличного, тобто конкурентоспроможність майбутнього фахівця 

муніципальної економіки після експерименту в ЕГ статистично значущо 

позитивно змінилася. З іншого боку, для високого, середнього та низького 

рівнів КГ одержано, що вимірне значення критерію Фішера менше від 

критичного табличного, тобто конкурентоспроможність майбутнього фахівця 

муніципальної економіки після експерименту в КГ статистично несуттєво 

змінилася. Отже, можна зробити висновок про статистичну значущість 

одержаних результатів. 

Узагальнення результатів експериментальної роботи дало можливість 

засвідчити статистичну значущість динаміки змінювання за всіма критеріями 

та зробити висновок про ефективність розробленої науково-методичної 

системи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті комплексного дослідження проблеми формування 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки 

зроблено такі висновки: 

1. Виявлено ступінь розроблення проблеми професійної підготовки 

конкурентоспроможного фахівця у вітчизняній і зарубіжній науковій думці у 

філософському, соціальному, психологічному, педагогічному аспектах. 

З’ясовано, зокрема, що особливостями конкурентоспроможності фахівця є 

активність життєвої позиції, самоефективність, спрямованість на успіх у 

діяльності, усвідомлення корисності власної діяльності та її суспільної 

затребуваності, самоповага й самоутвердження, а також доведено, що 

конкурентоспроможність особистості в межах її професійної діяльності 

необхідно розвивати впродовж усього життя. 

2. Методологічними засадами дослідження проблеми формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

визначено системний, синергетичний, компетентнісно-середовищний, 

особистісно-діяльнісний (особливо прагматичний компонент), 

акмеологічний, аксіологічний, соціокультурний наукові підходи, на основі 

яких стало можливим цілісно схарактеризувати особистість майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця.  

3. Виокремлено й схарактеризовано особливості професійної 

підготовки майбутнього фахівця муніципальної економіки, що виявляються в 

необхідності орієнтування на сучасні законодавчі документи, вимоги до 

фахівців, подані у вакансіях на посади організацій територіальних громад та 

експертів з програм реформування муніципального сектору, що 

фінансуються міжнародними фондами, освітні стандарти щодо підготовки 

фахівців у галузі муніципальної економіки. Аналіз досвіду сучасних 

зарубіжних і вітчизняних закладів вищої освіти, зокрема тих, що здійснюють 

професійну підготовку фахівців муніципальної економіки, дав змогу виявити 

загальні тенденції у світовому просторі вищої освіти та безпосередньо 



432 
 

 

визначити особливості професійної підготовки фахівця, затребуваного на 

ринку праці: практичну спрямованість освіти; тісну співпрацю з 

працедавцями, професійними асоціаціями та радами випускників у 

підготовці та акредитації навчальних програм; створення спільних 

(дуальних) програм на замовлення компаній; організацію практики на 

підприємствах й у фірмах-партнерах з подальшим працевлаштуванням; 

інтегрованість у глобальний ринок праці; інтернаціоналізацію освіти, 

результатом якої є мобільність студентів і викладачів; неперервність процесу 

навчання, що реалізується шляхом залучення студентів до участі в 

професійних, наукових і соціальних проєктах; індивідуалізацію навчання; 

розвиток професійно та соціально значущих якостей майбутніх фахівців під 

час роботи в бізнес- і соціальних проєктах; розвиток ,,м’яких навичок” і 

саморефлексії; інноваційність засобів освіти; репрезентованість ЗВО в 

національних і міжнародних рейтингах як підтвердження високої якості 

професійної підготовки; гнучкий графік занять, що сприяє частковому 

працевлаштуванню, проходженню стажування й тренінгів; активне сприяння 

зміцненню навичок працездатності за допомогою діяльності центрів кар’єри, 

консультантів, коучерів, які розробляють програми допомоги щодо 

планування й побудови професійної кар’єри. 

4. Визначено сутність конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

муніципальної економіки – інтегральної комплексної системної 

характеристики особистості майбутнього фахівця, яка є поєднанням 

професійно та соціально значущих особистісних якостей, становить 

сформованість його професійної спрямованості, компетентності, мобільності, 

майстерності, підвищує рейтинг і професійну затребуваність (щодо вимог 

працедавців серед інших учасників конкуренції) на ринку праці й у цілому 

позначається на професійному статусі.  На підставі аналізу змісту 

конкурентоспроможності створено модель конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки, складниками якої визначено професійну 

майстерність, мобільність, спрямованість і компетентність фахівця, що 
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набуваються завдяки сформованості професійно значущих та соціально 

значущих особистісних якостей. Результатом досягнення особистістю рівня 

конкурентоспроможності в професії можна вважати її професійний статус, 

затребуваність на ринку праці та професійну успішність. 

Обґрунтовано структурні компоненти конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця муніципальної економіки: потребово-мотиваційний 

(мотивація щодо професійної реалізації, спрямованість на досягнення, успіх і 

розвиток кар’єри, адекватний рівень прагнень), когнітивно-операційний 

(професійно значущі, соціально значущі особистісні якості; професійні 

компетентності, професійна мобільність та активність у професійному 

самовиявленні), оцінно-результативний (рефлексія якості процесу й 

результату професійної діяльності з позицій вимог ринку; самооцінювання, 

самоконтроль, самоаналіз власного професійного потенціалу, управління 

саморозвитком і професійним зростанням, усвідомлення й оцінювання рівня 

власної конкурентоспроможності, а також причин, що гальмують її 

розвиток). 

5. На основі характеристик компонентів конкурентоспроможності 

розроблено науково-методичну систему формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки, у якій виділено 

множину взаємопов’язаних елементів (мета, завдання, методологічні 

підходи, провідна ідея, принципи, організаційні форми, методи, компоненти, 

етапи реалізації, критерії оцінювання, рівні сформованості та результату). 

Доведено, що проєктування та реалізація науково-методичної системи 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки мають здійснюватися з використанням принципів прагматичності 

навчання, інтегрованості, гармонійного поєднання (стимулювання) умінь 

когнітивної, афективної та психомоторної сфер особистості, 

комплементарності, кооперації та динамізму, комплекс яких сприяє 

успішному формуванню зазначеного утворення. 
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Експериментальна реалізація науково-методичної системи формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

відбувалася на визначених етапах: пропедевтичному (координування 

діяльності викладачів щодо проблеми дослідження, визначення навчального 

курикулуму для формування комплексу професійних компетентностей 

майбутніх фахівців за допомогою модульної (додавання спеціальних тем, 

модулів до навчальних дисциплін) і доповнювальної (робота поза межами 

навчальних занять) моделей уведення до навчального процесу інформації про 

конкурентоспроможність сучасного фахівця муніципальної економіки); 

діагностичному (аналіз рівня сформованості компонентів досліджуваного 

утворення в студентів); змістово-діяльнісному (формування кожного із 

зазначених компонентів конкурентоспроможності студентів: потребово-

мотиваційного (вправи з активізації мотиваційного потенціалу особистості, 

робота з мотиваційним словником, тренінги щодо постановки цілей і їх 

успішного досягнення), когнітивно-операційного (уведення до програми 

підготовки майбутніх фахівців навчальних дисциплін, зміст яких коригувався 

відповідно до актуалізації проблеми конкурентоспроможності, формування 

системи знань про конкурентоспроможність і комунікативних умінь), 

рефлексивно-оцінного (використання в навчальній та позанавчальній 

діяльності прийомів, спрямованих на формування вмінь студентів 

усвідомлювати власні цілі, оцінювати рівень готовності до професійної 

реалізації, визначати особистісні ресурси, що можуть допомогти в пошуку та 

отриманні місця роботи, досягати адекватності самооцінювання щодо рівня 

особистої конкурентоспроможності); результативному (аналіз якісних і 

кількісних змін у сформованості досліджуваного утворення в студентів, 

залучених до експерименту). 

6. Уточнено критерії та показники сформованості 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки: 

мотиваційний (мотивація професійного навчання, мотивація на 

успіх / невдачу та потреба в досягненнях); когнітивно-діяльнісний 
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(сформованість фахових компетентностей, іншомовна компетентність, 

здатність до адаптації); особистісний (здатність до творчості, самостійність, 

уміння йти на ризик, комунікабельність); рефлексивно-оцінний 

(рефлексивність). Відповідно до визначених критеріїв схарактеризовано рівні 

сформованості конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної 

економіки: високий (гармонійність розвитку всіх її складників); середній 

(загальнодопустимий ступінь розвитку її складників); низький (залежить від 

низького рівня сформованості більшості показників і відсутності в 

майбутнього економіста можливості реалізовуватись у професії). 

7. Розроблено організаційно-методичне забезпечення процесу 

формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної 

економіки (навчальний посібник ,,Англійська мова для студентів 

економічних спеціальностей” та система завдань, репрезентованих у 

додатках до дисертації). З метою адаптування реалізованої науково-

методичної системи формування конкурентоспроможного майбутнього 

фахівця для спеціалістів інших галузей розроблено та використано навчальні 

посібники в процесі професійної підготовки на 1–4-х курсах навчання 

(,,Англійська мова для студентів енергетичних спеціальностей”, ,,Англійська 

мова для студентів технічних спеціальностей”, ,,Англійська мова для 

студентів спеціальності ,,Геодезія та землеустрій”) і систему навчально-

методичних матеріалів для студентів спеціальностей ,,Туризм” та ,,Готельно-

ресторанна справа”. 

Отже, мету дослідження досягнуто, визначено теоретичні й методичні 

засади формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки, доведено доцільність теоретичних, методологічних 

і методичних підходів відповідно до теми дослідження, експериментально 

перевірено ефективність реалізації запропонованої науково-методичної 

системи формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця 

муніципальної економіки. 
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Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. У 

подальших наукових розвідках потребує розв’язання проблема доповнення 

навчальних програм із фахових дисциплін методами й засобами формування 

конкурентоспроможності фахівця. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Сучасний етап імплементації Болонського процесу в Україні 

Таблиця А. 1 – The Bologna Process (1998-2015) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mobility 

students 

and 

teachers 

Mobility 

students and 

teachers, 

researchers and 

administrative 

staff 

Social 

dimension of 

mobility 

Portability of 

loans and 

grands 

Improvement 

of mobility data 

Attention to 

visa and work 

permits 

Challenges of 

visa and work 

permits, 

pension 

systems and 

recognition 

Benchmark of 

20% by 2020 for 

student mobility 

Explore ways to 

achieve automatic 

recognition of 

academic 

qualification 

Implementation 

of key 

commitments 

A common 

2-cycle 

degree 

system 

Easily readable 

and comparable 

degrees 

Fair recognition 

Development of 

recognized Joint 

degrees 

Inclusion ' 

doctoral level 

at 3rd cycle 

QF-EAHE 

adopted 

National QFs 

launched 

NQFsby2010 NQFsby2012 Roadmaps for 

countries without 

NQF 

Implementation 

of key 

commitments 

  Social dimension Equal access Reinforcement 

of social 

dimension 

Commitment to 

produce 

national action 

plans 

National targets 

for the social 

dimension to be 

measured by 2020 

Widening access and 

completion rates 

Social inclusion 

  LLL Alignment of 

national LLL 

policies 

Recognition of 

Prior Learning 

(PRL) 

Flexible 

learning paths 

in HE 

Partnerships to 

improve 

employability 

LLL as a public 

responsibility 

Focus on 

employability 

Enhance 

employability, LLL 

and entrepreneurial 

skills through 

cooperation with 

employers 

Employability 

Use of 

credits 

A system of 

credits (ECTS) 

ECTS and 

Diploma 

Supplement 

(DS) 

ECTS for credit 

accumulation 

 Coherent use 

of tools and 

recognition 

practices 

Implementation of 

Bologna tools 

Ensure that Bologna 

tools are based on 

learning outcomes 

Adoption of 

ECTS Users 

Guide 
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Продовження таблиці А.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 European 

cooperation in 

quality 

assurance (QA) 

Cooperation 

between QA and 

recognition 

professionals 

QAat 

institutional, 

national and 

European level 

ESG for QA 

adopted 

Creation of the 

European QA 

Register 

(EQAR) 

Quality as an 

overarching 

focus for EHEA 

' 

Allow EQAR 

registered agencies 

to perform their 

activities across the 

EHEA 

Adoption of 

revised ESG and 

European 

Approach to QA 

of joint 

programmes 

Europe of 

Knowledge 

European 

dimensions in 

HE 

Attractiveness of 

the EHEA 

Links between 

HE and 

research areas 

International 

cooperation on 

the basis of 

values and 

sustainable 

development 

Strategy to 

improve the 

global 

dimension of 

the Bologna 

process 

adopted 

Enhance global 

policy dialogue 

through 

Bologna Policy 

Fora 

Evaluate 

implementation of 

2007 global 

dimension strategy 

with aim to provide 

guidelines for 

further 

development 

• 

        Learning and 

Teaching: 

Relevance and 

quality 

1998 

SonSonne 

Declaration 

1999 

Bologna 

Declaration 

2001 

Prague 

Communique 

2003 

Berlin 

Communique 

2005 

Bergen 

Communique 

2007 

London 

Communique 

2009 Leuven / 

Louvain-la-

Neuve 

Communique 

2012 

Bucharest 

Communique 

2015 Yerevan 

Communique 

 

The European HE Area in 2018: Bologna Process Implementation Report 
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Таблиця А. 2 – Болонський процес (1998-2015) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мобільність 

студентів та 

викладачів 

Мобільність 

студентів та 

викладачів, 

науковців та 

адміністративного 

персоналу 

Соціальний 

вимір 

мобільності 

Портативність 

позик та грантів 

Вдосконалення 

даних 

мобільності 

Увага до 

візових і 

робочих 

дозволів 

Проблеми 

візових і 

робочих дозво-

лів, пенсійної 

системи та 

визнання 

Критерій 20% до 

2020 року для 

мобільності 

студентів 

Дослідження способів 

автоматичного 

визнання академічної 

кваліфікації 

Виконання 

ключових 

зобов'язань 

Загальна  

2-циклова 

система 

ступенів 

Легко зрозумілі 

та легкі в 

порівнянні 

ступені 

Справедливе 

визнання 

Розвиток 

визнаних 

Спільних 

ступенів 

Включення 

докторського 

рівня в 3-му 

циклі 

Рамка 

кваліфікацій  

Європейського 

простору вищої 

освіти 

прийнята. 

Запроваджені 

національні 

кваліфікації 

Національні 

рамки 

кваліфікацій до 

2010 

Національні 

кваліфікації до 

2012 

Дорожні карти для 

країн без Рамок 

національних 

кваліфікацій 

Виконання 

ключових 

зобов'язань 

  Соціальний 

вимір 

Рівний доступ Зміцнення 

соціального 

виміру 

Зобов’язання до 

виконання 

Національних 

планів дій 

Національні цілі 

щодо соціального 

виміру будуть 

визначені до 2020 

року 

Розширення доступу та 

завершальне 

оцінювання 

Соціальне 

включення 

  Навчання 

впродовж 

життя 

Вирівнювання 

національних 

політик 

навчання 

впродовж 

життя 

Визнання 

попереднього 

навчання 

Гнучкі шляхи 

навчання у ЗВО 

Партнерство 

для підвищення 

конкуренто-

спроможності 

Навчання 

впродовж життя 

як громадська 

відповідальність 

Зосередження на 

можливості 

працевлаштування 

Підвищення рівня кон-

курентоспроможності, 

навчання впродовж 

життя та 

підприємницьких 

навичок шляхом 

співпраці з 

роботодавцями 

Здатність до 

працевлаш-

тування 

Використання 

кредитів 

Система кредитів 

(ЕКТС) 

ЕКТС та 

Додаток до 

диплому 

ЕКТС для 

накопичення 

кредитів 

 Послідовне 

використання 

інструментів та 

практик 

визнання 

Впровадження 

Болонських 

інструментів 

Переконання, що 

Болонські інструменти 

базуються на 

результатах навчання 

Затвердження 

Довідника 

користувачів 

ЕКТС 
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Продовження таблиці А2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Європейське 

співробітництво 

у забезпеченні 

якості 

Співробіт-

ництво між 

фахівцями із 

забезпечення 

якості та 

визнання 

освіти 

Забезпечення 

якості на 

інституційному, 

національному 

та 

європейському 

рівнях 

Стандарти і 

рекомендації 

щодо 

забезпечення 

якості в 

Європейському 

просторі вищої 

освіти прийнято 

Створення 

Європейського 

Реєстру 

забезпечення 

якості 

Якість - 

всеосяжний фокус 

для 

Європейського 

простору вищої 

освіти 

Дозволити 

зареєстрованим 

агенціям 

європейського 

реєстрації якості 

здійснювати свою 

діяльність у межах 

Європейського 

простору вищої 

освіти 

Прийняття 

переглянутих 

Стандартів і 

рекомендацій 

щодо 

забезпечення 

якості в 

Європейському 

просторі вищої 

освіти та 

Європейського 

підходу до 

забезпечення 

якості спільних 

програм 

Європа знань Європейські 

виміри у вищій 

освіті 

Привабливість 

Європейського 

простору 

вищої освіти   

Зв'язки між 

вищою освітою 

та науковими 

напрямками 

Міжнародне 

співробітництво 

на основі 

цінностей та 

сталого 

розвитку 

Стратегія 

покращення 

глобального 

виміру 

Болонського 

процесу 

Посилення гло-

бального діалогу 

щодо політики 

впровадження 

Болонського 

процесу через 

Форуми  

Оцінка 

впровадження 

стратегії глобального 

виміру 2007 року з 

метою надання 

рекомендацій для 

подальшого розвитку 

 

        Навчання та 

викладання: 

актуальність 

та якість 

1998 

Сорбонська 

Декларація 

1999 

Болонська 

Декларація 

2001 

 Празька  

2003 

Берлінська 

2005 

Бергенська 

2007 

Лондонська 

2009--- 2012 Бухарестська 2015 

Єреванська 

 

Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. конф., 27 листоп. 2018 р. – Київ : 

КНУ імені Т. Шевченко, 2018. – С. 45. 
 

Сірим кольором позначено етапи реалізації Болонського процесу та рекомендації, які вже впроваджено в систему вищої освіти в Україні.  
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Додаток Б 

Методики, що використовувались для визначення рівня 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця 

Додаток Б. 1 

 Опитувальник  для виявлення загального ставлення фахівців 

муніципальної економіки до майбутньої професії 

1. Я позитивно реагую на необхідність  підвищення кваліфікації (набуття 

додаткового  фаху) 

Якщо це потребує додаткового часу, але за рахунок  працедавця  _______    

Якщо це здійснюється за власний рахунок        __________________________ 

2. Я маю досвід роботи за спеціальністю (працював у вільний від 

навчання час) 

     За фахом __________________________________________________ 

           Не за фахом ________________________________________________ 

3. Я маю досвід   позитивної співбесіди із працедавцем  

На робоче місце не за фахом __________________________________ 

На робоче місце за фахом     ___________________________________ 

 

4. Якщо є можливість,  я погоджуюсь на роботу із відрядженням  

За додаткову нагороду________________________________________ 

Навіть без нагороди, для отримання додаткового досвіду___________ 

 

5. Які дисципліни навчальної програми ви вважаєте важливими для 

позитивного  працевлаштування (відповідно  вашого досвіду  

спілкування з працедавцем) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

6. Чи розглядаєте ви можливість працювати в організаціях , які  

потребують  використання іншої мови 

Так __________________________ 

Ні___________________________ 
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Додаток Б. 2 

 

1. ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ 

ПОТРЕБОВО-МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ,,МОТИВАЦІЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ”: 

Каташев В. Г. Исследование мотивации профессионального обучения: 

разработка модели воспитания в высшем учебном заведении (опыт 

Казанского государственного университета) [Электронный ресурс] /                      

В. Г. Каташев. – Режим доступа : http: // www. 

Ksu.ru/infers/nikolaev/2002/gl2_2_1.htm 

 

2. ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ 

ПОТРЕБОВО-МОТИВАЦІЙНОГО  КОМПОНЕНТУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ,,МОТИВАЦІЯ 

УСПІХУ І БОЯЗНЬ НЕВДАЧІ” 

Реан А. А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы 

исследования, практикум / А. А. Реан. – СПб.: Прайм–Еврознак, 2006. –               

255 с. 

 

3. ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ 

ПОТРЕБОВО-МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРО-

МОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

ЗА ПОКАЗНИКОМ ,,ПОТРЕБА В ДОСЯГНЕННІ” 

Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности : кн. для учителя /             

Ю. М. Орлов. — М.: Просвещение, 1991. — 287 с. 

https://studopedia.ru/9_174071_oprosnik-potrebnost-v-dostizhenii-yum-

orlova.html 

https://studopedia.ru/9_174071_oprosnik-potrebnost-v-dostizhenii-yum-orlova.html
https://studopedia.ru/9_174071_oprosnik-potrebnost-v-dostizhenii-yum-orlova.html
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4. ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ 

КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА КОГНІТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИМ 

КРИТЕРІЄМ (ПОКАЗНИК ,,ПОТРЕБА У ПІЗНАННІ” GET TEST) 

Caird S. The General measure of Enterprising Tendency (GET) test [Electronic 

resource] / Caird S., Johnson C. – Available at: http: www.get2test.net. 

 

5. ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ 

КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА КОГНІТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИМ 

КРИТЕРІЄМ (ПОКАЗНИК ,,ПОТРЕБА В ДОСЯГНЕННІ”) 

Многоуровневый личностный Опитувальник “Адаптивность” (МЛО–АМ)              

А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина // Практическая психодиагностика. 

Методики и тесты : учеб. пособие / ред. и сост. Райгородский Д. Я. – Самара, 

2001. – С. 549–558. 

 

6. ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ 

КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНОГО  КОМПОНЕНТУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА КОГНІТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИМ 

КРИТЕРІЄМ (ПОКАЗНИК ,,ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ”) 

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности 

и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов.– М., 2002. – 

433 с. 

 

 

http://www.get2test.net/
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7. ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ 

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІННОГО КОМПОНЕНТУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА РЕФЛЕКСИВНИМ КРИТЕРІЄМ 

(ПОКАЗНИК ,,РЕФЛЕКСИВНІСТЬ”) 

Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности /                       

А. В. Карпов, В. В. Пономарева. – М. : ИП РАН, 2004. – 422 с. 

 

8. ОПИТУВАЛЬНИК НА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ОСОБИСТОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ТА ЛІДЕРСЬКИМИ ЯКОСТЯМИ 

МАЙЕРС-БРИГГС (MBTI) 

https://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%B8%D0%BF-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%81-

%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81/ 

https://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81/
https://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81/
https://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81/
https://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81/
https://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D1%81/


525 
 

 

Додаток В 

Комплекс завдань, що використовувався для формування майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки 

 

Додаток  В. 1 

Комплекс завдань для розвитку мотивації студентів  до професійної 

діяльності з метою формування їх конкурентоспроможності на заняттях 

з дисципліни ,,Іноземна мова (англійська) ” 

Наступні завдання мають на меті: 

• ознайомити студентів з фактами життя і діяльності деяких найвідоміших 

бізнесменів і філантропів, які зробили вагомий внесок у розвиток 

суспільства; 

• узагальнити інформацію та зробити висновки щодо особистісних рис, які 

сприяли успіху згаданих осіб; 

• з’ясувати, які проєкти і чому були найуспішнішими; 

• виявити, що спонукало багатих і успішних людей віддавати істотні суми 

на благодійність;  

• пояснити, які сфери життя, на думку відомих філантропів, потребували 

найбільшої матеріальної підтримки. 

Виконуючи завдання, студенти мають змогу розвинути свою 

мотивацію щодо професійної діяльності використовуючи приклади успішних 

підприємців, звернути увагу на сфери діяльності, в яких підприємець може 

досягти найбільшого успіху, а також зробити висновок про персональні риси, 

розвиваючи які, вони можуть стати конкурентоспроможними та сформувати 

соціальну відповідальність. 
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TASK 1 

Read the text and answer the following questions: 

 

George Peabody 

 

(February 18, 1795 – November 4, 1869) was an American financier and 

philanthropist. He is widely regarded as the father of modern philanthropy, having 

established the practice later followed by Johns Hopkins, Andrew Carnegie, John 

D. Rockefeller and Bill Gates. 

 As one of seven children in a poor family, George suffered some 

deprivations during his childhood, and was able to attend school for only a few 

years. He later expressed “I have never forgotten and never can forget the great 

privations of my early years”. These factors influenced his later devotion to both 

thrift and philanthropy. 

Peabody went into business in dry goods and later into banking. In 1837 he 

moved to London (which was then the capital of world finance) where he became 

the most noted American banker and helped to establish the young country’s 

international credit. Having no son of his own to whom he could pass on his 

business, Peabody took on Junius Spencer Morgan as a partner in 1854 and their 

joint business would go on to become J.P. Morgan & Co. after Peabody’s 1864 

retirement. 

In his old age, Peabody won worldwide acclaim for his philanthropy. He 

founded the Peabody Trust in Britain and the Peabody Institute and George 

Peabody Library in Baltimore, and was responsible for many other charitable 

initiatives. 

Though thrifty, even miserly with his employees and relatives, Peabody 

gave generously to public causes. In the United States, his philanthropy largely 

took the form of educational initiatives. In Britain, it took the form of providing 

housing for the poor. 

In America, Peabody founded and supported numerous institutions in New 

England, the South, and elsewhere. In 1867–68, he established the Peabody 

https://en.wikipedia.org/wiki/Americans_in_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Financier
https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy
https://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Carnegie
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_goods
https://en.wikipedia.org/wiki/Junius_Spencer_Morgan
https://en.wikipedia.org/wiki/J.P._Morgan_%26_Co.
https://en.wikipedia.org/wiki/Peabody_Trust
https://en.wikipedia.org/wiki/Peabody_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Peabody_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Peabody_Library
https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore
https://en.wikipedia.org/wiki/Peabody_Education_Fund
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Education Fund with $3.5 million to “encourage the intellectual, moral, and 

industrial education of the destitute children of the Southern States.” His grandest 

beneficence, however, was to Baltimore, the city in which he achieved his earliest 

success. 

For his generosity, he was awarded the Congressional Gold Medal and made 

a Freeman of the City of London, among many other honors. 

1. Why is George Peabody considered to be a father of philanthropy? 

2. Could you name other people who followed him? 

3. What influenced Peabody’s decision to become a philanthropist? 

4. What business did he succeed in? Why? 

5. What charities did he support?  

6. Could you explain the importance of the support of educational initiatives. 

7. Which awards did he George Peabody get for his generosity? 

 

TASK 2 

Read the text and correct mistakes in the following sentences: 

 

John Davison Rockefeller 

 

(July 8, 1839 – May 23, 1937) was an American oil industry business 

magnate, industrialist, and philanthropist. He is widely considered the wealthiest 

American of all time, and the richest person in modern history.  

Rockefeller was born into a large family in upstate New York and was 

shaped by his con man father and religious mother. Rockefeller became an 

assistant bookkeeper at age 16 and went into several business partnerships 

beginning at age 20, concentrating his business on oil refining. Rockefeller 

founded the Standard Oil Company in 1870. 

Rockefeller’s wealth soared as kerosene and gasoline grew in importance, 

and he became the richest person in the country, controlling 90% of all oil in the 

United States at his peak. Oil was used throughout the country as a light source 

until the introduction of electricity, and as a fuel after the invention of the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peabody_Education_Fund
https://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Gold_Medal
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_the_City
https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy
https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_richest_Americans_in_history
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_richest_Americans_in_history
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_historical_figures
https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_family
https://en.wikipedia.org/wiki/Upstate_New_York
https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_refining
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil_Company
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automobile. Furthermore, Rockefeller gained enormous influence over the railroad 

industry which transported his oil around the country. Standard Oil was the first 

great business trust in the United States. Rockefeller revolutionized the petroleum 

industry.  

Rockefeller spent the last 40 years of his life in retirement at his 

estate in Westchester County, New York, defining the structure of modern 

philanthropy, along with other key industrialists such as steel magnate Andrew 

Carnegie. His fortune was mainly used to create the modern systematic approach 

of targeted philanthropy through the creation of foundations that had a major effect 

on medicine, education, and scientific research. His foundations pioneered the 

development of medical research and were instrumental in the near-eradication 

of hookworm and yellow fever in the United States. 

Rockefeller was also the founder of the University of 

Chicago and Rockefeller University and funded the establishment of Central 

Philippine University in the Philippines 

 He was quoted often as saying, “The growth of a large business is merely a 

survival of the fittest”.  

Rockefeller’s charitable giving began with his first job as a clerk at age 16, 

when he gave six percent of his earnings to charity, as recorded in his personal 

ledger. By the time he was twenty, his charity exceeded ten percent of his income.  

According to some methods of wealth calculation, Rockefeller’s net worth 

over the last decades of his life would easily place him as the wealthiest known 

person in recent history. As a percentage of the United States’ GDP, no other 

American fortune—including those of Bill Gates or Sam Walton—would even 

come close. 

Rockefeller became well known in his later life for the practice of giving 

dimes to adults and nickels to children wherever he went. 

In total Rockefeller donated about $550 million. 
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1. Rockefeller was an Australian oil industry business magnate, industrialist, 

and philanthropist. 

2. He started working in his early 30s. 

3. Rockefeller founded the Standard Oil Company in 1970. 

4. Rockefeller gained enormous influence over the air-traffic industry, which 

transported his oil around the country. 

5. Rockefeller revolutionized the cotton industry.  

6. Te created the foundations that had a major effect on and scientific research 

in oil industry.  

7. Rockefeller wasn’t the founder of the University of Chicago and Rockefeller 

University. 

 

TASK 3 

Read the text and decide if the sentences are TRUE or FALSE? 

 

Victor Pinchuk 

 

(born 14 December 1960) is a Ukrainian businessman. As of January 

2016, Forbes ranked him as 1250th on the list of wealthiest people in the world, 

with a fortune of US $1.44 billion.  

Pinchuk is the founder of EastOne Group LLC, an international investing, 

project funding and financial advisory company based in London, and of Interpipe 

Group, one of Ukraine’s leading pipe, wheel and steel producers. Pinchuk is the 

owner of four TV channels and a popular tabloid, Fakty i Kommentari.  

Pinchuk has supported philanthropic projects in Ukraine. In 2006, he 

consolidated these activities under the Victor Pinchuk Foundation, which is now 

considered the largest private Ukrainian philanthropic foundation. Its mission is to 

empower future generations to become the change-makers of tomorrow; the 

foundation is active in the fields of health, education, culture, international affairs, 

human rights and local communities.  
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The foundation’s projects include the largest private scholarship program in 

Ukraine ,,Zavtra.UA”, the scholarship program for Ukrainian students studying 

abroad ,,WorldWideStudies”, and the annual “Ukrainian Lunch” and 

“Philanthropic Roundtable” on the occasion of the World Economic Forum in 

Davos. The foundation supports and works with a variety of partners, including the 

network ,,Yalta European Strategy” created to promote Ukraine’s European 

integration, the Clinton Global Initiative, the Kyiv School of Economics, Tony 

Blair Faith Foundation, the Brookings Institution, the Peterson Institute for 

International Economics, the Israeli Presidential Conference “Facing Tomorrow”, 

and the legal clinics/legal aid projects of the Renaissance Foundation. 

Its projects include giving $150,000 to the Trump Foundation as speaking 

fee in 2015, the creation of a network of modern neonatal centres throughout 

Ukraine (,,Cradles of Hope”), cooperation programs with the Clinton Global 

Initiative, the Elton John AIDS Foundation and the ANTIAIDS Foundation of his 

wife Olena Pinchuk, the creation of the Kyiv School of Economics, a cooperation 

with the Aspen Institute, the opening of the first large scale contemporary art 

centre in Ukraine PinchukArtCentre, the production and promotion of a film 

with Steven Spielberg on the Holocaust in Ukraine, and support of local Jewish 

communities.  

In June 2009, Pinchuk organized the Paul McCartney free concert 

on Independence Square in Kiev in front of 500,000 people. As an initiative of 

the Pinchuk Art Center, in December 2009, Pinchuk announced a new $100,000 

prize for artists under the age of 35. The Future Generation Art Prize is awarded 

every two years and is open to any young artist who applies online. Damien 

Hirst, Takashi Murakami, Andreas Gursky and Jeff Koons, artists whose work 

Pinchuk collects, serve as mentors to the finalists and the winner.  

In February 2013, Pinchuk committed to giving half or more of his fortune 

during his lifetime and beyond to philanthropic causes, joining the Giving Pledge, 

a philanthropic initiative founded in 2010 by Bill Gates and Warren Buffett. 
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1. Victor Pinchuk is one of the most successful businessmen in Ukraine. 

2. He is the owner of the largest private Ukrainian philanthropic foundation. 

3. His projects are aimed mostly at elderly people. 

4. The private scholarship program ,,Zavtra.UA” pays for education of talented 

young people in Ukraine. 

5. Some projects promote European integration of Ukraine. 

6. Victor Pinchuk foundations support only young musicians. 

7. Victor Pinchuk followed the initiative the Giving Pledge donating half or 

more of his fortune during his lifetime and beyond to philanthropic causes. 

 

TASK 4 

Read the text and answer the questions: 

 

Elon Reeve Musk 

 

(born on June 28, 1971) is a technology entrepreneur, investor, and engineer. 

He has a net worth of $22.3 billion and is listed by Forbes as the 40th-richest 

person in the world.  

Born and raised in Pretoria, South Africa, Musk moved to Canada when he 

was 17 to attend Queen’s University. He transferred to the University of 

Pennsylvania two years later, where he received an economics degree from 

the Wharton School and a degree in physics from the College of Arts and Sciences. 

He co-founded Zip2, a web software company, which was acquired 

by Compaq for $340 million in 1999. Musk then founded X.com, an online bank. 

It merged with Confinity in 2000 and later that year became PayPal, which was 

bought by eBay for $1.5 billion in October 2002.  

In May 2002, Musk founded SpaceX, an aerospace manufacturer and space 

transport services company, of which he is CEO and lead designer. He helped fund 

Tesla, Inc., an electric vehicle and solar panel manufacturer, in 2003, and became 

its CEO and product architect. In 2006, he inspired the creation of SolarCity, a 

solar energy services company that is now a subsidiary of Tesla, and operates as its 
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chairman. In 2015, Musk co-founded OpenAI, a nonprofit research company that 

aims to promote friendly artificial intelligence. In July 2016, he co-founded 

Neuralink, a neurotechnology company focused on developing brain–computer 

interfaces. In December 2016, Musk founded The Boring Company, an 

infrastructure and tunnel-construction company. 

In addition to his primary business pursuits, Musk has envisioned a high-

speed transportation system known as the Hyperloop, and has proposed a vertical 

take-off and landing supersonic jet electric aircraft with electric fan propulsion, 

known as the Musk electric jet. Musk has stated that the goals of SpaceX, Tesla, 

and SolarCity revolve around his vision to change the world and humanity. His 

goals include reducing global warming through sustainable energy production and 

consumption, and reducing the risk of human extinction by establishing a human 

colony on Mars. 

Musk is chairman of the Musk Foundation, which focuses its philanthropic 

efforts on providing solar-power energy systems in disaster areas as well as other 

goals. In 2010, the Musk Foundation collaborated with SolarCity to donate a 25-

kW solar power system to the South Bay Community Alliance's hurricane 

response center in Coden, Alabama. In July 2011, the Musk Foundation 

donated US$250,000 towards a solar power project in Sōma, Japan, a city that had 

been recently devastated by a tsunami.  

In July 2014, Musk was asked by cartoonist Matthew Inman and William 

Terbo, the grandnephew of Nikola Tesla, to donate US$8 million toward the 

construction of the Tesla Science Center at Wardenclyffe. Ultimately, Musk agreed 

to donate US$1 million toward the project and additionally pledged to build a 

Tesla Supercharger in the museum car park.  

Musk donated US$10 million to the Future of Life Institute in January 2015, 

to run a global research program aimed at keeping artificial intelligence beneficial 

to humanity.  

As of 2015, Musk is a trustee of the X Prize Foundation and a signatory 

of The Giving Pledge.  
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In October 2018, in an effort to help solve the Flint water crisis, Musk and 

the Musk Foundation donated over $480,000 to install new water fountains with 

filtration systems for access to clean water at all Flint, Michigan schools.  

Elon Musk has created a new kind of experimental not-for-

profit school called Ad Astra at his SpaceX company’s headquarters in Hawthorne. 

The children work together in teams and explore non-traditional topics, including 

robotics and how to handle artificial intelligence. 

1. How did Elon Mask’s education influence his career? 

2. What are the most innovative projects developed by Elon Mask? 

3. Which projects are aimed at environment protection and preservation of 

natural resources? 

4. What are the benefits and dangers of artificial intelligence according to Elon 

Mask? 

5. What are the biggest donations mentioned in the text? 

6. How has Elon Mask’s projects influenced education? 

 

TASK 5 

Read the text and decide if the sentences are TRUE or FALSE? 

 

Oprah Gail Winfrey 
 

(born January 29, 1954) is an American media executive, actress, talk show 

host, television producer and philanthropist. 

She is best known for her talk show The Oprah Winfrey Show, broadcast 

from Chicago, which was the highest-rated television program of its kind in history 

and ran for 25 years from 1986 to 2011. Dubbed the ,,Queen of All Media”, she 

was the richest African American of the 20th century and North America’s first 

black multi-billionaire, and has been ranked the greatest black philanthropist in 

American history. She has also been sometimes ranked as the most influential 

woman in the world. 
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Winfrey was born into poverty in rural Mississippi to a teenage single 

mother and later raised in inner-city Milwaukee. She has stated that she was 

molested during her childhood and early teens and became pregnant at 14; her son 

was born prematurely and died in infancy. Winfrey was then sent to live with the 

man she calls her father. 

By 19, she was a co-anchor for the local evening news. Winfrey’s often 

emotional, extemporaneous delivery eventually led to her transfer to the daytime 

talk show arena, and after boosting a third-rated local Chicago talk show to first 

place, she launched her own production company.  

In 2004, Winfrey became the first black person to rank among the 50 most 

generous Americans and she remained among the top 50 until 2010. By 2012, she 

had given away about $400 million to educational causes. 

As of 2012, Winfrey had also given over 400 scholarships to Morehouse 

College in Atlanta, Georgia. Winfrey was the recipient of the first Bob Hope 

Humanitarian Award at the 2002 Emmy Awards for services to television and film.  

In 2013, Winfrey donated $12 million to the Smithsonian’s National 

Museum of African American History and Culture. President Barack 

Obama awarded her the Presidential Medal of Freedom later that same year.  

Oprah's Angel Network 

In 1998, Winfrey created the Oprah’s Angel Network, a charity that 

supported charitable projects and provided grants to nonprofit organizations around 

the world. Oprah’s Angel Network raised more than $80,000,000. Winfrey 

personally covered all administrative costs associated with the charity, so 100% of 

all funds raised went to charity programs.  

In the wake of Hurricane Katrina, Oprah created the Oprah Angel Network 

Katrina registry which raised more than $11 million for relief efforts. Winfrey 

personally gave $10 million to the cause.  

In 2004, Winfrey and her team filmed an episode of her show, Oprah’s 

Christmas Kindness, in which Winfrey travelled to South Africa to bring attention 

to the plight of young children affected by poverty and AIDS. During the 21-day 
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trip, Winfrey and her crew visited schools and orphanages in poverty-stricken 

areas, and distributed Christmas presents to 50,000 children. 

Winfrey invested $40 million and some of her time establishing the Oprah 

Winfrey Leadership Academy for Girls in Henley on Klip south of Johannesburg, 

South Africa. The school set over 22 acres, opened in January 2007 with an 

enrollment of 150 pupils (increasing to 450). Nelson Mandela praised Winfrey for 

overcoming her own disadvantaged youth to become a benefactor for others. 

1. Oprah Winfrey is a famous American singer. 

2. Oprah had a privileged upbringing. 

3. She started her career as a TV news presenter. 

4. Oprah was ranked as one of the most generous people. 

5. Oprah Winfrey donated a lot of money to educational projects. 

6. She was not praised and awarded for her philanthropy. 

 

TASK 6 

Find information in the above texts, copy and fill in the table: 

 

 

 

 

WHO 

is regarded as father of modern philanthropy? 

had poor and abusive childhood that influenced 

their lives? 

developed projects to support education and 

healthcare? 

revolutionized the fields where they worked? 

organized concerts, supported art and museums? 

supported the projects of environment protection 

and disaster overcoming?  

is thought to be the wealthiest person of all 

times? 

develops the technologies directed into future of 

humanity? 
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TASK 7 

Scan the texts and answer the following questions generalizing information from 

the texts: 

 

1. What were the motives for the business people described in the texts to start 

their businesses? 

2. What conclusions can be made about personal traits necessary for people to 

become successful entrepreneurs? 

3. Why did the business people mentioned in the texts believed they had to 

share their earnings through philanthropy with others? 

 

TASK 8 

Working in pairs or small groups fill in the chart: 

 

Personal Trait Definition Example 

 

Business Focus 

 

  

 

Confidence 

 

  

 

Creative Thinker 

 

  

 

Delegator 

 

  

 

Independence 
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Determination 

 

  

 

Knowledge Seeker 

 

  

 

Promotor 

 

  

 

Relationship Builder 

 

  

 

Risk Taker 
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Додаток В 2 

 

Українська ділова мова ( за професійним спрямуванням) 

 

Наступні завдання мають на меті ознайомити студентів зі структурою 

та основними правилами складання резюме для працевлаштування. 

Порівняння зразків правильно оформленого резюме і такого, що містить 

помилки, дозволяє студентам навчитися складати резюме таким чином, щоб 

успішно пройти відбір на бажану посаду. 

 

Завдання 1. 

Ознайомтеся з наступним резюме, зверніть увагу на структуру документу, 

складові частини, стиль викладу, зазначені факти. 

 

 

Петренко Ганна Василівна 

(Ganna Petrenko) 

 

 

Дата і місце народження: 1.03.1986, 

м. Харків 

Адреса: м. Харків,  

пр. Перемоги, 68, кв. 77 

Моб. телефон: +38 (000) 000 00 00 

E-mail: 0000@gmail.com 

 

Мета: Заміщення вакантної посади бухгалтера, головного бухгалтера. 

 

Освіта: 

вересень 1995 р. – червень 1999 р., Харківська національна академія міського 

господарства, факультет ,,Економіки та менеджменту”, спеціальність 

,,Економіст”, диплом бакалавра (денна форма навчання). 

вересень 1999 р. – червень 2000 р., Харківська національна академія міського 

господарства, факультет ,,Економіки та менеджменту”, спеціальність 

,,Економіст”, диплом спеціаліста (денна форма навчання). 

Додаткова освіта: 

березень 2006 р. — Курси ,,Бухгалтерський облік, оподаткування і 

підприємницьке право”, м. Харків. 

липень 2010 р. – Курси 1С: Адміністрування, м. Харків. 
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Досвід роботи: 

Помічник бухгалтера 

листопад 2000 р. – серпень 2001 р. ТОВ ,,АгроСторІнвест”, м. Черкаси. 

Функціональні обов’язки: 

— касові операції; 

— бухгалтерський облік, облік матеріалів; 

— укладання договорів. 

Бухгалтер 

серпень 2002 р. – березень 2014 р. ТОВ ,,ПластикІНТ”, м. Харків. 

Функціональні обов’язки: 

— ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі; 

— облік виробничих операцій; 

— складання бухгалтерської та податкової звітності; 

— ведення кадрової документації; 

— розрахунок заробітної плати; 

— укладання договорів. 

Бухгалтер 

березень 2014 р. – травень 2015 р. ТОВ ,,Кераміка”, м. Харків. 

Функціональні обов’язки: 

— контроль складських залишків, контроль за списанням товару зі складу; 

— прийом, контроль і обробка первинної документації; 

— формування документації списання товарів; 

— участь у проведенні інвентаризації. 

Головний бухгалтер 

травень 2015 р. – серпень 2017 р. Будівельна компанія ,,Авантаж+”,                        

м. Харків. 

Функціональні обов’язки: 

— ведення бухгалтерського та податкового обліку; 

— здійснення банківських операцій в системі клієнт-банк; 

— контроль дебіторської та кредиторської заборгованості (проведення актів 

звірок з контрагентами); 

— податкове планування; розрахунок і перерахування податкових платежів, 

складання і здача податкової та бухгалтерської звітності; 

— контроль дебіторської та кредиторської заборгованості; 

— взаємодія з податковими органами, позабюджетними фондами; 

— участь у перевірці та погодження договорів з контрагентами; 

— підготовка регулярної звітності за ключовими показниками роботи; 

— керівництво відділом (4 особи). 

Професійні навички: 

— володію комп’ютерними програмами (MS Office, 1С: Бухгалтерія); 

— досвід ведення бухгалтерського та податкового обліку; 

— досвід роботи з контролюючими органами та зовнішніми аудиторами; 

— досвід проходження перевірок контролюючими органами; 

— уміння працювати в системах «Банк-Клієнт», «Інтернет-банк»; 
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— досвід ведення переговорів, підготовки та підписання контрактів; 

— знання податкового законодавства; 

— навички управління персоналом; 

— атестат професійного бухгалтера. 

Знання мов: українська – рідна; російська – вільно володію; англійська – В2. 

Особисті якості: 

Відповідальність, комунікабельність, уважність до деталей, 

дисциплінованість, уміння працювати в команді. 

Додаткова інформація: 

Сімейний стан: заміжня, маю одну дитину. 

Можливість відряджень: так. 

Автомобіль: так, маю права. 

 

 

Завдання 2 

 

Ознайомтеся з наступним резюме. Поясніть, чи може особа, яка подає це 

резюме, сподіватися на отримання бажаної посади? Яких помилок варто 

уникати, щоб скласти даний документ успішно? 

 

 

Іваненко Ірина Петрівна 

(Iryna Ivanenko) 

 

 

Адреса: м. Харків, 

вул. Миру, 5, кв. 23 

 

Мета: знайти цікаву роботу 

вересень 1998 р. – червень 2001р., Харківська національна академія міського 

господарства, факультет ,,Економіки та менеджменту”, спеціальність 

,,Економіст”, диплом бакалавра (денна форма навчання). 

вересень 2001 р. – червень 2003 р., Харківська національна академія міського 

господарства, факультет ,,Економіки та менеджменту”, спеціальність 

,,Економіст”, диплом спеціаліста (денна форма навчання). 

Додаткова освіта: 

березень 2006 р. — Курси флористики, м. Харків. 

січень – квітень 2008 р. — Курси німецької мови, м. Харків. 

липень 2010 р. – Курси 1С: Адміністрування, м. Харків. 
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Досвід роботи: 

Помічник менеджера 

листопад 2003 р. – серпень 2005 р. ТОВ ,,Зелений гай” м. Харків 

Функціональні обов’язки: 

— виконання робіт за наказом головного менеджера. 

 

Бухгалтер 

серпень 2006 р. – березень 2015 р. ТОВ ,,Плитка”, м. Харків. 

Функціональні обов’язки: 

— ведення бухгалтерського обліку. 

 

Бухгалтер 

березень 2015 р. – травень 2017 р. ТОВ ,,Кераміка”, м. Харків. 

Функціональні обов’язки: 

— ведення бухгалтерського обліку. 

Професійні навички: 

— володію комп’ютерними програмами (MS Office, 1С: Бухгалтерія). 

 

Знання мов: українська — рідна; російська – вільно володію; англійська – 

В1, німецька – В1. 

Особисті якості: 

Маю багато друзів, доброзичлива, терпляча. 

 

Додаткова інформація: 

Сімейний стан: заміжня. 

Діти: так. 

Можливість відряджень: так. 

 

 

Завдання 3 
 

Розташуйте в правильному порядку частини наступного резюме особи, яка 

не має досвіду і шукає першу роботу. Зробіть висновок щодо успішності та 

конкурентоспроможності автора цього резюме. 
 

1) Додаткова інформація: 

Сімейний стан: одружена. 

Водійське посвідчення: так. 

Можливість відряджень: так. 

 
2) Досвід роботи: 

Практикант 

січень 2016 р. – березень 2016 р. страхова компанія ,,Ваш бухгалтер”,                      

м. Харків. 
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Функціональні обов’язки: 

— виконання завдань з ведення бухгалтерського обліку; 

— розробка договорів; 

— складання бухгалтерського звіту під керівництвом бухгалтера. 

 
3) Коляденко Ольга Іванівна 

(Olha Koliadenko) 

 

4) Моб. телефон: +38 (000) 000 00 00 

 

5) Додаткова освіта: 

липень – грудень 2014 р. — Курси англійської мови, рівень В2, ,,Лінгво”                

м. Харків. 

березень – квітень 2012 р. — Курси ,,Психологія людини”, ,,PsichoGuide”                  

м. Харків. 

 
6) Освіта: 

вересень 2011 р. – червень 2015 р., Харківська національна академія міського 

господарства, факультет ,,Економіки та менеджменту”, спеціальність 

,,Економіст”, диплом бакалавра (денна форма навчання). 

вересень 2015 р. – липень 2017 р. Харківська національна академія міського 

господарства, факультет ,,Економіки та менеджменту”, спеціальність 

,,Економіст”, диплом магістра (денна форма навчання). 

 
7) Професійні навички: 

— знання правил ведення бухгалтерського та податкового обліку; 

— уміння працювати з базовими програмами MS Office (Access, Excel, 

Power Point, Word, WordPad); 

— навички складання різних бухгалтерських звітів. 

 

8)  Знання мов: українська — рідна; російська – вільно володію; 

англійська – рівень В2, німецька – А2. 
 

9) Особисті якості: 

Відповідальність, уважність, комунікабельність, ініціативність. 

 
10) Ціль: Заміщення вакантної посади помічника бухгалтера, секретаря. 

 
11) Дата народження: 28.04.1994 

Місто: Харків 

 
12) E-mail: 0000@gmail.com 
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Завдання 4. 

 

Складіть власне резюме з метою зайняти посаду бухгалтера, менеджера 

або будь-яку іншу цікаву для Вас посаду. Обміняйтеся резюме з партнером 

по групі, обговоріть переваги і недоліки, зробіть необхідні зміни. 
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Додаток В. 3 

Кейсові технології для розвитку комунікативних умінь студентів з метою 

формування їх конкурентоспроможності на заняттях з дисципліни 

,,Іноземна мова (англійська)” 

Зміст кейсу 

Ви та ваші партнери бажають створити start-up компанію Coffee Hub, 

використовуючи франшизу компанії Starbucks. Ваша компанія включатиме в 

себе мережу кав’ярень у місті Харкові, і подалі, і в інших містах України, які, 

як передбачається, будуть мати широкий асортимент кави та кондитерських 

виробів. Планується також вести роздрібну торгівлю на стійках у інших 

кав’ярнях та супермаркетах. 

Усі партнери усвідомлюють важливість правильного вибору, 

професійної підготовки персоналу кав’ярень, а також вмотивованості 

працівників. 

Вам доручається вивчити наявні матеріали з роботи з персоналом 

компанії Starbucks (США), висловити свої пропозиції з організації цього виду 

роботи з урахуванням умов ринку в Україні, а також підібрати кандидатуру 

менеджера з персоналу зі складу найбільш вірогідних претендентів (short 

list), які надали заявки на цю посаду. У обраного вами претендента має бути 

відповідний досвід та необхідні навички для реалізації цілей компанії – 

стабільної ефективної роботи в конкурентних умовах ринку в Україні, в місті 

Харкові зокрема. 

 

Завдання 

1) Вивчить інформацію, яка стосується політики компанії Starbucks 

стосовно роботи з персоналом. Зверніться, наприклад, до сайту компанії: 

https://www.starbucks.com/ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj8pdKb7vrjAhVKxKYKHSC_BToQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.starbucks.com%2F&usg=AOvVaw1G5PhqPw6TVos-9iAP_inH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj8pdKb7vrjAhVKxKYKHSC_BToQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.starbucks.com%2F&usg=AOvVaw1G5PhqPw6TVos-9iAP_inH
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2) На основі знайденої інформації та її аналізу, надайте власні пропозиції 

стосовно стратегії роботи з персоналом в умовах ринку України та 

Харкова. 

3) Вивчить файли з резюме чотирьох претендентів зі списку тих, хто подав 

заявку на обіймання посади, та обговоріть переваги тих, кого б ви обрали. 

Поясніть, чому, як Ви вважаєте, інші претенденти, не підходять для 

вказаної роботи. Обґрунтуйте свій вибір. Розташуйте кандидатів за 

списком пріоритетності Вашого вибору. 

4) Напишіть доповідь Раді директорів компанії, пояснюючи своє рішення 

стосовно обраної кандидатури на посаду менеджера з персоналу. 

 

Опис роботи з кейсом 

 

Метод кейсів означає вивчення  проблеми бізнесу, аналіз 

альтернативних рішень та вибір найбільш ефективного з них, з наданням 

підтверджуючих доказів. 

Метод кейсів передбачає: надання основної інформації за конкретною 

проблемою, аналіз проблеми студентами, надання ними шляхів її вирішення, 

вибір студентами ефективної стратегії, а також рекомендацій  щодо її 

використання. 

Залучення методу кейсів може бути зосередженим на конкретному 

бізнесі, на цілій галузі промисловості, конкретному проєкті або програмі, а 

також  на конкретній людині. 

Робота з визначеним кейсом передбачає: 

• надання основної інформації з методики організації роботи з 

персоналом start-up компанії та відбору персоналу компанії; 

• аналіз проблеми студентами з використанням різноманітних 

інформаційних джерел; аналіз резюме претендентів; 

• вибір студентами найбільш ефективної стратегії роботи компанії з 

персоналом (організація гнучкого графіку роботи, системи пільг, 



546 
 

 

премій, інших видів заохочення) та вибір менеджера з роботи з 

персоналом, який зможе успішно реалізувати цю стратегію; 

• пояснення вибору стратегії та кандидатури менеджера з роботи з 

персоналом; 

• демонстрація навичок проведення інтерв’ю з претендентом на вакантну 

посаду. 

На першому етапі виконання кейсу студенти готують інформацію 

стосовно роботи компанії Starbucks з людськими ресурсами, щоб на цій 

основі обговорити стратегічні можливості нової компанії у цьому напрямку. 

Підкреслимо, передусім, що, для того, щоб компанія чи бізнес були 

успішними і конкурентоспроможними, необхідно розробляти їх політику на 

усіх ланках – від виробництва чи сервісу, логістики, до роботи з людськими 

ресурсами. Саме такий підхід демонструють великі міжнародні компанії, які 

приділяють велике значення стратегічному управлінню людськими 

ресурсами. 

Так, стосовно стратегії компанії Starbucks з роботи з людськими 

ресурсами, то варто зазначити наступне. Усі співробітники компанії 

Starbucks називаються партнерами (partners), що заохочує молодь будувати 

кар’єру в компанії і відноситися до її успіху як до власного успіху. В 

компанії існує спеціальний відділ з роботи з людськими ресурсами ,,Partner 

Resources Department”, у якому працюють близько 500 співробітників, 

завдання яких полягає у кадровому забезпеченні, навчанні та розвитку 

працівників, організаційному розвитку та партнерських послуг, а також 

розробці системи компенсацій та пільг для працівників. 

Starbucks має План розвитку (The ,,Starbucks College Achievement 

Plan”), який був запущений декілька років тому. Згідно нього, компанія 

пропонує безкоштовну освіту в коледжі через онлайн-університет штату 

Арізона всім партнерам, включаючи працівників за сумісництвом (Starbucks, 

nd). 
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Компанія вбачає своїм стратегічним завданням те, щоб співробітники 

все більше ідентифікували себе з компанією, застосовували запропоновану 

поведінку на робочому місці та були вмотивовані для підтримки продуктів та 

брендів компанії. Відомо, що така ідентифікація стимулює поведінку, яка 

приносить користь і колективу, і бізнесу в цілому. Таким чином, чим більше 

співробітник ідентифікується з організацією, тим більше він або вона буде 

шукати можливості зробити свій внесок у роботу компанії. В решті решт, 

можна допустити, що такий підхід до людського ресурсу є логічним і 

опосередковано орієнтований на клієнта, що сприяє 

конкурентоспроможності  компанії. 

Тобто, досвід компанії Starbucks у тому, щоб зробити своїх працівників 

задоволеними своїм місцем роботи, у можливості кар’єрного зростання є 

вартим на увагу для старт-ап компанії по розповсюдженню мережі кав’ярень. 

Задоволені і зацікавлені у розвитку працівники зможуть залучати 

більше клієнтів і робити так, щоб старі клієнти також регулярно поверталися 

до закладів компанії. 

Процеси набору персоналу є важливою частиною стратегії будь-якої 

компанії. Така стратегія передбачає довгострокове бачення управління 

людськими ресурсами, включаючи специфіку роботи, розрахунок 

необхідності найму нових працівників, вибір кращих кандидатур, логічну 

оцінку кандидатів, забезпечення виявлення можливостей вже працюючих 

працівників, інтеграцію нових співробітників та перегляд процесів 

ефективності праці. Важливим є також навчання та перекваліфікацію 

працівників. 

У цьому плані велика компанія Starbucks матиме переваги перед 

малими компаніями, що працюють у цьому бізнесі, або такими, що тільки 

входять у бізнес (такі, як та, що пропонується - Coffee Hub), чи розвиваються. 

Велика компанія має в своєму розпорядженні більше ресурсів для навчання і 

перенавчання персоналу, виведення персоналу з їх повсякденної роботи та 

залучення їх у тренінги, для інвестицій у навчання персоналу. Великі та 
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успішні компанії періодично вилучають частину своїх працівників з 

робочого процесу і організують для них спеціальні професійні чи тематичні 

тренінги для підвищення кваліфікації робітників. Для старт-ап компанії 

Coffee Hub, яка хоче організувати мережу кав’ярень, цікавим може бути 

досвід тієї ж компанії Starbucks, яка, наприклад, організовує спеціальні 

тренінги для персоналу, як готувати різні види кави. На думку фахівців з 

людських ресурсів компанії, гроші, вкладені у навчання та перенавчання 

персоналу, навіть, враховуючи їх відсутність на робочому місті деякий час, 

слугують прекрасною інвестицією у подальшому процвітанні бізнесу. 

Залучення працівників у справи та розвиток компанії, їх заохочення та 

стимулювання, навчання та перенавчання є  суттєво важливими елементами в 

роботі з людським капіталом, і, в решті решт, загалом для процвітання 

бізнесу. Сутнісним також є створення позитивного психологічного клімату 

для працівників, формування їх загальної та корпоративної культури. 

Позитивний настрій співробітників компанії буде впливати на їх роботу і їх 

позитивне ставлення до клієнтів, що, в результаті, сприятиме розвитку усього 

бізнесу взагалі та його конкурентоспроможності. Працівники також 

користуються певними пільгами і перевагами, які сприяють їх позитивному 

настрою і лояльності до компанії. Так, працівники головних офісів (не 

франшизи) мають можливість безкоштовно пити каву, їсти пончики чи 

тістечка, відвідувати фітнес зал, мають відведені паркувальні місця з 

можливістю підзарядки електромобілів, а також мають вільною другу 

половину п’ятниці щотижня. 

Деякі відомі компанії схожого напрямку діяльності, наприклад, Dunkin’ 

Donuts, рекрутують персонал онлайн, надають можливість молодим людям 

без досвіду роботи отримати перший досвід і бути мобільними у своїй 

кар’єрі. Також Dunkin’ Donuts відома тим, що продає свою франшизу 

індивідуальним власникам бізнесу, які вносять свій індивідуальний 

неповторний стиль у відомий бренд. 
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Аналіз дозволяє зробити висновок про те, що в компанії Coffee Hub 

можливим є використання премій за найкращі показники у продажу кави, 

безкоштовний кофе з тістечком кожного дня для кожного співробітника, 

безкоштовне відвідування басейну чи фітнес-залу, впровадження гнучкого 

графіку роботи, та інші засоби заохочення працівників і новій компанії. 

Для пошуку кандидатури на посаду менеджера з персоналу 

пропонується помістити об’яву у засобах масової інформації ( в газетах, на 

інтернет сайті компанії,  сайтах Центру зайнятості та спеціальних сайтах з 

пошуку роботи, наприклад robota.ua, інтегрована платформа, « SmartJob»). 

Приклад, оголошення: 

Вакансія: менеджер по роботі з персоналом 

Компанія: Coffee Hub 

Мережа кав’ярень, яка працює за франшизою Starbucks, оголошує вакансію 

менеджера з персоналу. 

Обов’язки: 

• розробка профілю кожної посади та професійних обов’язків, підбір 

співробітників; 

• розробка стандартів роботи персоналу; 

• проведення адаптація персоналу; 

• розробка показників ефективності роботи персоналу; 

• розвиток персоналу; 

• розробка критеріїв для оцінювання роботи персоналу; 

• оцінка роботи персоналу; 

• розробка системи заохочень та винагород. 

Вимоги: 

• знання трудового законодавства; 

• ведення кадрового документообігу; 

• практичне використання знань соціології та психології; 

• знання сучасних концепцій управління персоналом; 
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• знання основ економіки; 

• організаційні навички (управління колективом, самоорганізація); 

комунікативні навички. 

Умови: 

Робота за графіком с 9.00 до 18.00 з двома вихідними днями (неділя і один 

день серед тижня на вибір). 

Стабільна заробітна платня +бонуси і премії 

Можливість розвитку та кар’єрного зростання. 

За умовами кейсу передбачається, що студенти обговорюватимуть резюме 

чотирьох претендентів на посаду. 

1. Васильченко Руслан (фото особи) 

Бажана посада: менеджер з персоналу 

Бажана платня: 15.000 грн. 

Дата народження: 26.08.1998. 

Місце проживання: м. Ізюм Харківської області. 

Сімейний стан : холостий. 

Готовий до відряджень. 

Контактна інформація: vasrus@ppc.ua 

Тел. +(380)023 ххх хх хх. 

Ключові знання та навички: 

Трудове законодавство України. 

Ведення документообігу. 

Розвиток персоналу. 

Досвід роботи: 

Виробнича практика під час навчання в університеті. Інвестиційна компанія 

«QuestInvest». Асистент менеджера з персоналу компанії. 

Досягнення: 

Розробка і проведення тренінгів для розвитку персоналу. 

Освіта: 

2015 – 2019 – навчання у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
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2015 – 3-місячні курси з менеджменту. 

2016 – 2- місячний онлайн тренінг з економічної освіти. 

Додаткова інформація: 

Водійське посвідчення, категорія ,,В”. 

Знання ПК на рівні просунутого користувача. 

Володіння англійською мовою  – BEC Cambridge Certificate Intermediate level. 

2. Кульбабська Олена (фото особи) 

Бажана посада: менеджер з персоналу 

Бажана платня: 12.000 – 15 000 грн. 

Дата народження: 11. 03. 1970. 

Місце проживання: м. Харків. 

Сімейний стан: заміжня, маю дитину. 

Не готова до відряджень. 

Контактна інформація: olkulb22@ppc.ua 

Тел. +(380)023 ххх хх хх. 

Ключові знання та навички: 

Трудове законодавство України. 

Ведення документообігу. 

Розробка посадових інструкцій, штатних обов’язків. 

Досвід роботи: 

2014 – 2019 –   Адміністратор в компанії ,,Primaholding”. 

2008 – 2014 –   Менеджер-економіст в приватній PR компанії. 

2000 – 2007 –   Бухгалтер-економіст. Приватна компанія ,,Агроекобуд”. 

1996 – 2000  –  Приватний підприємець. 

1991 – 1995  –  Економіст. Завод ,,Світло шахтаря”. 

Досягнення: 

Створювала бази даних клієнтів. 

Проводила різноманітні тренінги та навчання. 

Освіта: 

1987 – 1991 – економічний факультет ХНПУ. 
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1999 – тренінг по роботі з персоналом (маю сертифікат). 

Додаткова інформація: 

Володіння ПК. 

Знання бухгалтерських, податкових та облікових програм. 

Член клубу мандрівників. 

3. Сіроженко Андрій (фото особи). 

Бажана посада: менеджер з персоналу. 

Бажана платня: 14.000 – 15 000 грн. 

Дата народження: 19. 01. 1989. 

Місце проживання: м. Харків. 

Сімейний стан: одружений, маю дитину. 

Готовий до відряджень. 

Контактна інформація: sa1989х@ppc.ua 

Тел. +(380)023 ххх хх хх. 

Ключові знання та навички: 

Трудове законодавство України 

Навчання та розвиток персоналу. 

Аналіз ринку праці в аналогічній сфері. 

Формування вимог до посад. 

Досвід роботи: 

2014 – 2018 – менеджер з персоналу компанії ,,Варна”. 

2012 – 2014 – муніципальна компанія ,,Світоч”, відділ кадрів. 

Досягнення: 

Аналіз структури роботи з персоналом і розробка пропозицій щодо її 

удосконалення. 

Аналіз ринку праці і надання пропозицій щодо роботи з персоналом. 

Освіта: 

2008 – 2012 ХНУ імені Каразіна, факультет психології. 

2012 -2014 магістратура з публічного управління ХНУ імені Каразіна. 

Додаткова інформація: 
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Володіння ПК, знання основних програм з документообігу. 

Володіння англійською мовою – FCE Сambridge Certificate Upper-Intermediate 

level. 

Водійське посвідчення категорія ,,В”. 

4. Ковтух Світлана (фото особи). 

Бажана посада: менеджер з персоналу 

Бажана платня: 10.000 – 12 000 грн. 

Дата народження: 19. 04. 1985. 

Місце проживання: м. Харків. 

Сімейний стан: незаміжня. 

Готова до відряджень. 

Контактна інформація: sv8519@ppc.ua 

Тел. +(380)023 ххх хх хх. 

Ключові знання та навички: 

Трудове законодавство України. 

Навчання та розвиток персоналу. 

Формулювання профілю посад. 

Формулювання системи заохочень робітників. 

Робота в команді. 

Досвід роботи: 

2017 – 2019 – робота в Українській філії кадрової агенції. 

2011 – 2017 – робота в Польській фірмі з рекрутингу, менеджер. 

2006 – 2011 – робота в компанії ,,Інвест-проєкт”, менеджер. 

Досягнення: 

Знайшла професійні посади для 30 людей. 

Проведення успішних В2В зустрічей. 

Освіта: 

2002 – 2006 – ХНЕУ імені С. Кузнеця. 

Додаткова інформація: 

Володіння ПК, знання основних програм з документообігу. 
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Польська мова (Upper-Intermediate level). 

Водійське посвідчення категорія ,,В”. 

При виборі кандидатури менеджера з персоналу для нової компанії 

студенти повинні брати до уваги такі професійні та особистісні 

характеристики як наявність досвіду роботи в кафе, роботі з персоналом, 

роботі в роздрібній торгівлі; знання сучасних методів підбору персоналу, 

досвід у проведенні тематичних тренінгів та підготовці планів стимулювання 

персоналу, досвід у проведенні ділових інтерв’ю, високий рівень навичок 

комунікації та проведення перемовин, готовність до відряджень та 

підвищення професійної кваліфікації. 

На цьому етапі застосування методу кейсів необхідно обговорити 

пропозиції студентів і дати оцінку альтернативним пропозиціям з 

обґрунтуванням власної точки зору, розуміючи сутність 

конкурентоспроможності нової компанії. Під час такої роботи студенти 

також усвідомлюють сутність своєї власної конкурентоспроможності як 

фахівця. 

Наступний етап кейсу передбачає написання власного резюме 

(resume, CV /Curriculum Vitae), написанню якого студентів навчають на 

заняттях з англійської мови, а також в Центрі розвитку кар’єри ХНУМГ  

імені О. М. Бекетова. Але звернімо увагу на деякі особливості у написанні 

резюме. 

• дати періоду навчання чи роботи розташовуються в резюме в 

зворотному хронологічному порядку, тобто найостанніше місце роботи 

чи навчання міститься на першій позиції; 

• в рубриці ,,Освіта” на першій позиції розташовують основний заклад, 

де отримана кваліфікація; інформація про додаткове навчання 

розміщується після того; 

• якщо молодий фахівець ще немає досвіду роботи, то у рубриці ,,Досвід 

роботи” слід розмістити дані про проходження практики під час 

навчання; 
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• молодий фахівець повинен особливо підкреслити свій досвід роботи за 

профілем діяльності компанії; 

• за необхідністю, в рубриці ,,Додаткова інформація” можна вказати свої 

хобі, спортивні досягнення, роботу в якості волонтера. 

Часто для більш детальної інформації про майбутнього працівника 

компанії запрошують його написати супроводжувального листа (Cover 

Letter), де надається досвід роботи працівника за профілем діяльності 

компанії, перелік персональних якостей претендента та перспективи його 

роботи у компанії, можливості розвитку і досягнення 

конкурентоспроможності та ефективної діяльності для обох суб’єктів ділових 

відносин. 

Для тренування складання резюме та написання супроводжувального 

листа студентам  пропонується низка вправ. 

 

Вправа 1. 

Arrange the following words according to the categories: 

Education       knowledge and skills      character       experience      success 

Well organized, highly motivated communication strategy adviser.  

University graduate with recent professional experience, developing 

communication strategy for positive change. Currently completing Master’s in 

Development Studies with specific focus on sustainability. Fluent spoken and 

written English. Self-motivated, resourceful and able to motivate others, with 

excellent communication and interpersonal skills. 

Вправа 2. 

Try to evaluate yourself as a competitive job-seeker. Answer the following 

questions about yourself. 

1) What sort of person am I? 

2) What is my area of professional expertise? 

3) What is my most important qualification? 

4) What is my most relevant skill for the job? 
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5) What am I doing at the moment? 

Вправа 3. 

Use the following verbs in your own sentences to describe your experience 

and perspectives at work. 

Achieve complete coordinate develop hold organize persuade work 

represent research . 

Вправа 4. 

Imagine that you are applying for the job, fill in the gaps in the sample letter 

with the information of your own. 

Your Name 

1234 Main St. 

Playtown, PA 19999 

Company you are writing to 

2345 Main St. 

Playtown, PA 19999 

 

Dear Sir or Madam, 

 

On a recent visit to your web site I was pleased to discover you are hiring for 

a ______________ with good interpersonal skills and ________ years experience.  

I feel I am just the person for this job. 

 

As indicated in the accompanying resume, I have the exact skills you 

require. During the past _______ years I have ____________, supervised 

__________, made decisions regarding _________, and helped ____________ .  I 

feel listening to both my employees and my customers have made me not only a 

strong __________, but also a good friend for many of the people I work with 

everyday. 

 

Please contact me if you need any additional information. 
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I hope to hear from you soon. 

 

Sincerely, 

 

Your Name. 

 

Інтерв’ю (співбесіда) при прийомі на роботу - це процес, під час якого 

потенційний працівник оцінюється роботодавцем для працевлаштування у 

своїй компанії, організації чи фірмі. Під час цього процесу роботодавець 

сподівається визначити, чи підходить заявник на вакантну посаду. 

Готуючись до інтерв’ю (співбесіди) багато хто з молодих людей дуже 

хвилюється. Однак якщо добре знати й бути підготовленим до цього процесу, 

можна уникнути багатьох незручностей, пов’язаних з таким випробуванням. 

На заняттях з англійської мови, студенти вчаться, як уникнути нервування і 

представити себе потенційному працедавцю у найкращому вигляді, мати 

перевагу перед іншими претендентами, тобто бути конкурентоздатними. 

Перш за все, на заняттях обговорюємо зі студентами поради, як 

зробити інтерв’ю успішним. Вони полягають у наступному: 

Будьте позитивно налаштованим. 

1. Підготуйтеся вдома: дізнайтеся якомога більше про компанію, в 

якій ви хочете працювати, про посаду, яку ви прагнете обіймати, про свої 

можливі обов’язки як працівника. Не забудьте заздалегідь зібрати відповідну 

інформацію, Google допоможе знайти факти та цифри стосовно компанії, 

дізнайтеся про кількість працівників, основні місця та посади, галузі 

діяльності, рентабельність, оборот та перспективи діяльності та розвитку. 

Завжди корисно відвідати Форум, що містить інформацію про рейтинг 

працівників компанії. Але ж бажано утриматися від пліток, чуток, критики 

колишніх роботодавців та інших делікатних предметів. 

2. Зверніть увагу на свою мову під час інтерв’ю, коли ви висловлюєте 

свою думку. Уникайте односкладних відповідей, особливо починаючи фрази 
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«ні». Користуйтеся своїм голосом, говоріть не надто голосно чи пошепки, 

ваш голос є вашим інструментом, тому використовуйте його з розумом. 

3. Будьте готові навести приклади своїх досягнень, а також й тих, які 

вам не вдалося здійснити. Будьте щирими та пропагуйте свій талант та 

інтереси без фальшивої скромності. Коли ви визнаєте свої слабкі сторони, ви 

стаєте на крок ближче до їх подолання та перетворення у сильні сторони. 

4. Прямуючи на інтерв’ю, уважно слідкуйте за часом. Намагайтеся не 

приходити занадто рано, і, ні в якому разі, не дозволяйте собі запізнитися. 

5. Під час співбесіди уникайте мовленнєвих паразитів, які можуть 

поставити під загрозу оцінку навіть найперспективнішого заявника. Також 

інтервю’єру буде важко мати справу з готовими відповідями, вивченими 

напам’ять або з неадекватно повтореними словами чи фразами. Нав'язливі 

жести та шуми також спричинить зниження вашої оцінки як потенційного 

робітника. 

На заняттях з англійської мови під час тренувальних інтерв’ю студенти 

знають про такий можливий стиль проведення співбесід, як стресове 

інтерв’ю. Стресове інтерв’ю означає спеціальне намагання інтервю’єра 

створити нервову, стресову ситуацію з тим, щоб спостерігати, як людина 

зможе знайти вихід з неї. Тут також важливою стане порада про позитивний 

настрій і практичну підготовленість майбутнього потенційного працівника. 

На заняттях студенти мали можливість аналізувати англомовні 

співбесіди з претендентами на вакантну посаду та брати участь у 

симуляційних (тренінгових) інтерв’ю англійською мовою, зокрема 

стресових. Результати такої роботи довели, що студенти навчились мислити 

швидко, відповідати уважно, приймати рішення та реагувати на маніпуляції. 

Студентами були надані пояснення про те, що в сучасному глобалізованому 

світі компанії потребують креативної, динамічної роботи від свого 

персоналу, який може складатись з представників різних культур. Тому 

претендент на вакантну посаду повинен не тільки вміти спілкуватись 
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англійською мовою в професійному середовищі, а й мати навички 

міжкультурної комунікації. 

Стосовно міжкультурної комунікації, на заняттях студенти також 

мають змогу отримати базову інформацію стосовно ділового етикету 

представників різних країн і націй. Наприклад, під час інтерв’ю, слід мати на 

увазі наступне: 

• американцям подобається впевненість претендента у собі; 

• французи, можливо, вподобають більш творчі особистості; 

• німці не хочуть, щоб Ви перебільшували; 

• представники південноєвропейських країн віддають перевагу життєвим 

жестам і емоційності у вашому мовленні. 

Готуючись до інтерв’ю з представником іншої культури, дізнайтеся про 

особливості ділового етикету цієї нації, про те, наскільки емоційним ви 

можете бути, наскільки можете наблизитися до співрозмовника, як 

підтримувати зоровий контакт з ним, як вітатися з ним, чи допустимим є 

ставити питання у відповідь, обговорювати заробітну платню і таке інше. 

Головне, слід пам’ятати, що під час інтерв’ю, інтерв’юер, перш за все, 

намагається виявити у вас лідерські навички, креативність, напористість, 

орієнтованість на роботу в команді, довіру до людей чи вміння будувати 

стосунки, управлятися з конфліктами і бути здатним до саморефлексії. 

Вправа 5 *. 

Work out and practice your interview skills. Evaluate yourself with the help of this 

chart. 

 

1  creative 

2  decisive 

3  flexible 

4  organized 

5  persuasive 

6  reliable 

 

Do you always do what you say you will do? 

Are you good at getting other people to agree with you? 

Are you good at making your mind up quickly? 

Are you able to plan ahead successfully? 

Are you able to cope with last-minute changes? 

Are you good at coming up with imaginative solutions? 
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Вправа 6.  

Make the personal characteristics mentioned above negative by adding a prefix 

(dis-, in-, un-) 

1 _________     3 _________     5 _________ 

2 _________     4 _________     6 _________ 

Вправа 7.  

Define your personal strengths and weaknesses, discuss them in pairs giving 

specific evidence. 

  Strengths                                              Weaknesses 

I am excellent at...                               I am not very good at... 

I am able to...                                       I could be better at... 

I am interested in...                              I am reasonably good at... 

I recently managed to...                       I would like to be able to... 

Positive characteristics                         Negative characteristics 

I am...                                                  I can sometimes be... 

I try...                                                   Occasionally I am... 

                                                             I can be a little bit... 

Вправа 8. 

Match the transferable skills (1 – 8) to the examples of professional behavior (a – 

h).  

1) analytical skills            a) I have a justified belief in my ability to do the job. 

                                               I am able to express my opinion or provide advice 

                                               when necessary. 

                                               I am good at making decisions. 

2) creativity                      b) I actively seek feedback on my performance and 

                                               carefully consider feedback. 

                                               I demonstrate an interest in and understanding of 

                                               my own and other cultures. 

                                               I understand my own strengths and limitations. 
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3) self-confidence               c) I am good at getting a good deal. 

                                                I am good at developing and managing relationships 

                                                with others. 

                                                I am able to persuade, convince, and gain support 

                                                from others. 

4) communication skills    d) I am able to formulate new ideas to solve problems. 

                                                I am able to think ahead to spot or create 

                                                opportunities. 

                                                I set aside thinking time to come up with alternative 

                                                ways of getting things done most efficiently. 

5) independence                  e) I can work with a sustained energy and 

                                                 determination on my own. 

                                                 I can find ways to overcome obstacles to set myself 

                                                 achievable goals. 

                                                 I strive towards my own targets and refuse to settle 

                                                 for second best. 

6) interpersonal skills          f) I am good at data analysis. 

                                                 I am excellent at interpreting data to see cause and 

                                                 effect and am able to use this information to make 

                                                 effective decisions. 

7) negotiation skills              g) I am able to express myself effectively. 

                                                   I am able to make my opinions totally clear and am 

                                                   rarely misunderstood. 

                                                   I produce clear, well written reports that can be 

                                                   easily understood. 

8) self-awareness                   h) I am good at working cooperatively. 

                                                    I am good at working and communicating within 

                                                    a team to achieve shared goals.  

                                                    I am a good listener. 
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Вправа 9.  

Read the possible questions you may be asked during the interview and choose the 

best answer for you. 

Question 1 : Explain to us, as clear as you can, why you have applied for a position 

in our company. 

a. I am very interested in the field your company is in. 

b. I need money. 

c. Your company has a very good reputation. 

d. Yours is the only company that has offered me an interview. 

Question 2: 

Why do you think you might like to work for our company? 

a. Good pay. 

b. Famous. 

c. Good training. 

d. I’ve always wanted to work in this field, and your company is one of 

the leaders in this field. 

e. I’ve wanted to work for you since your representative gave a career 

talk on campus, and gave me a very good image of your organization. 

Question 3: 

What do you know about our company? 

a. Famous. 

b. Your annual report describes you as... 

c. My friends in the field say that your company is... 

Question 4: 

What do you know about the type of work we expect from you? 

a. What it says in the job advertisement. 

b. Well at first I'd expect to... Then later, hopefully I will be promoted 

and I will... 

c. I'd expect to carry out the functions of the post, and be creative and a 

good team member. 

http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#1a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#1b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#1c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#1d
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#2a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#2b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#2c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#2d
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#2d
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#2e
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#2e
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#3a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#3b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#3c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#4a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#4b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#4b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#4c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#4c
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Question 5: 

In what way do you feel our company will help you to use your abilities fully? 

a. I think I will be able to use my inter-personal skills as a team 

member... 

b. I think I will be able to put into practice the skills I learned at 

University. 

c. I'm afraid I'm not clear on what exactly your company offers its 

employees in this area. 

Question 6: 

Have you any experience of this type of work? 

a. No. 

b. Well, from my summer working experience I have teamwork and 

organizational skills. 

c. No, but I'm sure I will pick up the job very quickly. 

Question 7: 

What do you think determines an employees' progress in a company such as ours? 

a. Company politics and relationships. 

b. Interpersonal and technical skills. 

c. Experience. 

Question 8: 

What qualities do you think the job requires? 

a. The qualities that I have learned in my university career, for 

example... 

b. I’m not sure. 

c. The qualities that you mentioned in the job advertisement... 

Question 9: 

What qualities would you expect of persons working as a team? 

a. Co-operativeness and enthusiasm. 

b. Team work. 

c. Obedience. 

http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#5a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#5a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#5b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#5b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#5c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#5c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#6a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#6b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#6b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#6c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#7a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#7b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#7c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#8a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#8a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#8b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#8c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#9a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#9b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#9c
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Question 10: 

We have several applicants for this position. Why do you think you are the person 

we should choose? 

a. I don’t know the other candidates, so I can’t answer that question. 

b. I have no idea, but I'm sure I’d work hard. 

c. I have the abilities, qualities and experience that you requested in your 

job advert, for example... 

Question 11: 

How are your studies at the O.M. Beketov National University of Urban Economy 

in Kharkiv related to this job? 

a. Well, they weren’t really relevant, but I’m sure I can pick up the job 

quickly. 

b. Several of my courses were directly relevant to this job; for example... 

c. In fact, I want to change my career because I’m bored with doing the 

things I did on my course. 

Question 12: 

Why did you choose your course as your field of study? 

a. I chose the course because it would prepare me for this field, and I 

believe that this field suits my personality and strengths, for 

example... 

b. It wasn’t my first choice. 

c. My teacher and career counsellor recommended it . 

Question 13: 

What projects have you worked on? 

a. I did a final year project called... 

b. We did a lot of project work. The one I remember best was called... It 

was the best one because... 

Question 14: 

Could you tell us something about yourself? 

http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#10a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#10b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#10c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#10c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#11a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#11a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#11b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#11c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#11c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#12a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#12a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#12a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#12b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#12c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#13a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#13b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#13b


565 
 

 

a. I believe that I am a well-qualified, experienced person with abilities 

that suit your needs, for example... 

b. Well, as you can see from my resume... 

c. I’m the perfect employee you are looking for, you shouldn’t miss this 

chance to employ me. 

Question 15: 

I see you have done some voluntary work. What did you learn from that? 

a. I learned to be caring and compassionate, and to look after those less 

fortunate than myself. 

b. I learned responsibility and leadership, for example... 

c. I learned to be a better Christian from watching my colleagues and 

superiors. 

Question 16: 

What do you do in your spare time? 

a. I sleep, listen to music and read books. 

b. I enjoy cycling and wind-surfing. 

c. I enjoy team sports such as basketball and volleyball, and I am the 

secretary of my department’s student society. 

Question 17: 

How do you see your career developing? 

a. After a few years of gaining experience in the company and furthering 

my professional qualifications I’d like to put my experience and skills 

to use in management. 

b. I aim to be promoted within two years, lead a team, and, when I have 

enough experience in the field, I will start my own company. 

c. Well, I expect that after a few years management will promote me 

when they think that I am ready. 

Question 18: 

Do you have any particular strengths or weaknesses? 

a. I think I’m good at... 

http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#14a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#14a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#14b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#14c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#14c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#15a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#15a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#15b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#15c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#15c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#16a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#16b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#16c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#16c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#17a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#17a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#17a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#17b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#17b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#17c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#17c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#18a
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b. I think I’m good at... As for weaknesses, my Chinese typing speed 

isn’t very good, and I’m studying to improve it. 

c. I'm good at...  On the other hand I’m a little bit lazy. 

d. Sometimes I’m too hard-working and I put myself under too much 

pressure to make things perfect. 

Question 19: 

What exactly do you know about dealing with subordinates who create an 

unfriendly atmosphere in your team? 

a. I would fire or transfer that subordinate. 

b. I would talk to him or her to try to find out the problem. 

c. I would first give him a verbal warning, and then go on to disciplinary 

procedures if necessary. 

Question 20: 

What were the benefits of your summer work? 

a. Money. 

b. There were no benefits, I just did a very low level job. 

c. I learned what it's like to be an employee, how to work in a team, the 

procedures used by companies, and all the little things that make life 

in the workplace so different from life as a student.  

Вправа 10. 

In pairs, discuss the following questions: 

a. What general skills and knowledge do most employers look for in job 

applicants in the economic field? 

b. Apart from specific qualifications and technical expertise, what skills 

and knowledge have you got that make you employable? 

 

 

 

 

 

http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#18b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#18b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#18c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#18d
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#18d
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#19a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#19b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#19c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#19c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#20a
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#20b
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#20c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#20c
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/exercises/jobinterviewquestions.htm#20c
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Додаток В. 4 

 

Ігрові технології для розвитку комунікативних умінь студентів з метою 

формування їх конкурентоспроможності на заняттях з дисципліни 

,,Ділова комунікація” 

 

Розроблено за матеріалами: 

Моргунова С. О. Тренінг соціальної взаємодії : навч.-метод. посібник /            

С. О. Моргунова, О. О. Резван. – Харків : Міськдрук, 2017. – 101 с. 

 

 

Ділова гра ,,Зручна і незручна позиція” (с. 31) 

Метою гри є усвідомлення значення рівності позицій співрозмовників 

для ефективної взаємодії. 

Хід гри. Групи розподіляються на пари. Протягом 1-2 хвилин розмови 

один із співрозмовників сидить, інший – стоїть. Потім партнери міняються 

позиціями, сідають один проти одного, потім встають і розмовляють, 

тримаючи одну з рук співрозмовника. Після цього відбувається обговорення 

про відчуття учасників у процесі бесіди у різних положеннях, виявляються 

найбільш зручні і незручні види взаєморозташування учасників. 

 

Ділова гра ,,Вихід із контакту ” (с. 31) 

Гра спрямована на набуття вмінь позитивного виходу з контакту. 

Хід гри. Учасники розбиваються на пари. Один з партнерів виконує 

роль настирного колеги, який прагне якомога довше підтримати розмову і 

намагається розповісти іншому колезі цікаву, з його точки зору, інформацію 

або подію. Інший розуміє, про що йде мова, та, оскільки для нього це 

очевидно і вже давно відомо, не хоче витрачати на це час, поспішає 

перервати тривалу розмову, однак його завданням є гідно вийти з контакту. 

Потім партнери міняються ролями. Після закінчення у групі відбувається 
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обговорення стратегій поведінки учасників та з’ясовується, яка позиція і 

тактика виявилася найбільш вдалою, а яка безрезультатною і чому. 

Ділова гра ,,Перемовини”(с. 35- 37) 

Ділова гра «Перемовини» 

Мета: формування вмінь і навичок ведення полеміки і ділової дискусії 

як інструмента, що сприяє ефективній взаємодії. 

 

Хід виконання 

1. Підготовчий етап 

Ведучий поділяє учасників на дві команди, що представляють інтереси 

двох компаній, в кожній з яких є власний товар, але одночасно кожної з них 

потрібно якійсь інший товар. Наприклад, одна компанія виробляє 

промислову продукцію, а інша – сільськогосподарську. Головне завдання 

команд – провести переговори найбільш ефективно, щоб кожна зі сторін 

могла на вигідних умовах здійснювати поставки товарів. Кожна команда, 

порадившись, приймає рішення стосовно того, хто яку продукцію буде 

представляти і хто які ролі буде грати на майбутніх перемовинах. Хто 

представить президента компанії, хто виконає ролі фінансиста, юриста, 

співробітника служби збуту, служби постачання, хто економіста тощо, а 

також хто зіграє перші ролі, хто другорядні і т.ін., в залежності від кількості 

учасників. Також необхідно вирішити, як організувати банкет та інші заходи, 

без яких ведення ділових переговорів неможливо. 

2. Ігровий етап. 

Ведучий зазначає, що в ігровому процесі команди повинні знайти 

взаєморозуміння і тим самим вирішити важливе фінансове питання між 

двома компаніями про взаємні поставки товару. При цьому потрібно 

розуміти, що від прийняття правильного рішення буде повністю залежати 

фінансовий добробут кожного учасника, тому діяти в таких ситуаціях 

необхідно тільки спільними зусиллями. Ведучий знайомить учасників з 

послідовністю ігрового процеса і розпочинає гру. 
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А) Насамперед кожен учасник ділової гри «Перемовини», від самих 

відповідальних осіб до спостерігачів, представляється один одному, можна 

заздалегідь кожному прикріпити значок з позначенням його ролі і імені в грі. 

Б) Представники делегацій вказують цілі переговорів і головні умови. 

В) Керівник проєкту дає можливість кожному співробітнику, 

дотримуючись ієрархії, висловити свою думку і побажання для отримання 

найбільш вигідних умов. 

3. Завершальний етап. 

По завершені ділових переговорів, ведучий, оцінивши фінансові 

переваги кожної компанії, підводить організаційні та фінансові підсумки 

угоди. Потім усі учасники гри аналізують успішність виконання своєї ролі, 

ефективність власного вкладу у здійснення взаємодії. 
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Додаток В. 5 

 Завдання для розвитку аналітичних, креативних та комунікативних 

умінь студентів з метою формування їх конкурентоспроможності на 

заняттях з дисципліни ,,Основи ділової комунікації”за темою 

,,Формування та аналіз рівня організаційної культури” 

Розроблено у співпраці з доктором економічних наук, професором 

Н. М. Богдан. 

Мета: Навчитись аналізувати процес формування  організаційної 

культури, визначати її типи та складові, послідовність дій менеджера в 

процесі ї розробки; обговорювати конкурентні переваги організаційної 

культури компаній та організацій. 

Загалом, під організаційною культурою розуміють цілісну систему 

відпрацьованих в організації та властивих її членам моделей поведінки, 

звичаїв і очікувань. Культура - результат суспільних взаємовідносин, 

передається і підтримується головним чином завдяки навчанню. Культура 

всередині організації проявляється через поведінку. Багато моделей 

поведінки, які є складовими культури, легко засвоюються безпосередньо 

через стратегії, плани і процедури. 

Завдання 1. Ознайомтеся з наведеними нижче ситуаціями. Визначте, 

які складові організаційної культури виражені в перерахованих організаціях 

найбільш яскраво. Вкажіть, які складові, на Вашу думку, є найбільш 

важливими для формування сильної корпоративної культури організації. 

1) Девіз однієї з авіакомпаній - «ми - найбільш доброзичлива 

авіакомпанія в світі!». Службовці цілком виправдовують таке звання і 

перебувають в захваті від своєї роботи. Наприклад, стюардеси не зобов'язані 

носити сувору форму. Навпаки, вони заохочуються вдягати рожеві і 

помаранчеві піджаки, міні-спідниці і модні туфлі. Співробітників спеціально 

налаштовують, щоб вони не ховали свою індивідуальність, а вели себе 

природно. Наприклад, пілоти, вилітаючи в Лос-Анджелес, можуть сказати 
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пасажирам: ,,Пристебніться, хлопці, ми вилітаємо в місто втрачених 

зарплат”. Чи треба говорити про те, що клієнти люблять цю компанію, а 

багато її колишніх службовців досі згадують про свого роботодавця. 

2) У компанії, яка є світовим лідером в області виробництва 

автомобільних масел і продуктів для сервісу, організовано змагання з 

подальшою церемонією нагородження переможців. Це підкреслює 

важливість швидкого і якісного обслуговування клієнтів. Змагання полягає в 

тому, що всі дії, пов'язані з заміною автомобільного масла в машині, повинні 

бути виконані протягом 8 хвилин. Церемонія нагородження представляє 

великий інтерес. Учасники змагання прибувають на шикарному білому 

лімузині, проходять по червоній килимовій доріжці, зустрічаються радісними 

криками публіки і музикою джазового ансамблю. 

3) На засіданнях в японських компаніях не прийнято підвищувати 

голос. Коли надходить нова пропозиція, все мирно кивають, процес 

обговорення йде гладко і навіть нудно. В цьому проявляється древня 

японська традиція землеробства ,,немавасі”: перед тим як пересадити дерево, 

навколо нього тривалий час перекопують грунт, поки не виросте потужний 

корінь. Так і перед початком будь-якої важливої справи потрібен попередній 

договір, щоб всі учасники були попереджені і згодні. Якщо хтось, не 

попередивши колег, виніс на засідання нову для всіх пропозицію, це означає, 

що він зробив несподіваний напад, не даючи колегам змоги підготуватися і 

узгодити свої дії. Такий виступ буде сприйнято як неповагу до 

співробітників, а начальник цієї людини-вискочки ,,втратить обличчя” перед 

іншими. 

4) Поєднання жовтого і чорного кольорів активно використовується 

компанією мобільного зв'язку ,,Білайн” в рекламних матеріалах, оформленні 

приміщень і фірменому одязі персоналу. З іншого боку, таке поєднання 

кольорів є характерним для однієї не надто приємної комахи - оси. Однак ні 

персонал компанії, ні клієнтів така асоціація не відлякує. 
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Завдання 2. Оцініть, які складові організаційної культури надають їй 

негативний відтінок в розглянутих нижче організаціях. Запропонуйте свої 

рекомендації щодо вдосконалення корпоративної культури цих організацій. 

1. Робочий день на одному з промислових підприємств для більшості 

співробітників починається з неодмінного чаювання. Чаювання плавно 

перетікає в перекур. Обід починається рано - практично відразу ж за 

перекуром. 

В приміщеннях, де розташовані різні відділи і бюро заводоуправління, 

зберігаються старі, місцями відклеєними шпалери, в коридорах темно і 

пильно. На верхніх поверхах заводоуправління знаходиться дирекція. Там 

світлі коридори, євроремонт. У приймальних сидять навчені на західний 

манер секретарі. У кабінеті комерційного директора прапорці та інші 

атрибути, що підкреслюють статус господаря кабінету. Комерційний 

директор говорить про управління по цілям, про загальне забезпечення якості 

і про запуск проєкту по впровадженню автоматизованої системи управління. 

Все це видає в ньому випускника програми МВА. На його думку, компанія 

пережила кризу і почала розвиватися. Тільки при підведенні чергових річних 

підсумків з'ясувалося, що компанія не принесла власникам ні копійки 

прибутку, в усіх напрямках діяльності - одні збитки, а ринок, який завжди 

належав цій компанії, зайнятий іншими виробниками. 

2. В одній компанії до ювілею вирішено було подарувати всім 

співробітникам футболки з корпоративною символікою, але економія 

призвела до того, що подарунки полиняли і розповзлися по швах після 

другого прання. Ця неприємна дрібниця підірвала повагу людей до своєї 

компанії. 

Завдання 3. Оцініть організаційну культуру університету, в якому ви 

навчаєтесь: 

‒ визначте, які складові організаційної культури виражені в університеті 

найбільш яскраво; 
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‒ оцініть, які функції виконує і не виконує існуюча організаційна 

культура; 

‒ виявіть методи формування організаційної культури, які використовує і 

не використовує керівництво, і які методи Ви б порекомендували для 

розвитку організаційної культури; 

‒ оцініть, чи є організаційна культура університету сильної, обґрунтуйте 

свою точку зору; 

‒ сформулюйте, що означає для Вас цей навчальний заклад. 
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Додаток В. 6 

 

Ігрові технології для розвитку комунікативних умінь студентів з метою 

формування їх конкурентоспроможності на заняттях з дисципліни 

,,Психологія” 

 

Додаток  В. 6 А 

 

ТРЕНІНГ ,,ПРОТИСТОЯННЯ МАНІПУЛЮВАННЮ”  

 

Мета – розвиток вміння успішно протидіяти маніпулятивним 

технологіям у процесі виконання професійних обов’язків. 

Організація заходу: викладач роз’яснює мету тренінгу і пропонує 

студентам виконати декілька психологічних вправ, особливості виконання 

яких пояснює у процесі роботи.  

 

Вправа ,,Театр маніпуляцій” 

(За матеріалами книги: Азарнова А. Поединок с манипулятором. 

Защита от чужого влияния. – С.-П.: Питер, 2016. – 336 с.) 

Мета: відпрацювання навичок розпізнавання маніпуляції, визначення її 

видів. 

Час: 15 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач пропонує студентам  обіграти запропоновану ситуацію, 

знайти кілька варіантів її закінчення. Інструкція: ми з вами в театрі, йде п'єса 

під назвою ... Артисти  все продумали до дрібниць ... У залі присутні суворі 

критики і доброзичливі глядачі. У програмці вистави записаний такий сюжет: 

,,Молодий викладач перший раз заходить в аудиторію. Студенти оцінюють 

його поглядом. Помітно, що вони зацікавлені приходом нового педагога. 

Викладач вітає аудиторію, зачитує тему і план лекції. Виклад нового 

матеріалу починає з питання ... У відповідь піднімається кілька рук. 
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Викладач починає запитувати студентів, і замість відповіді слідують 

питання: ,,Як довго ви будете читати у нас лекції? ”, ,,А ви закінчили 

університет або ще вчитеся? ”, ,,Які предмети вам читалися? ”, ,,Чи важко 

було потрапити до нашого університету?”. Викладач збентежений. Така 

кількість питань для нього несподіванка ... Він вирішує, що ж робити далі ... ” 

Артистам надається право продумати закінчення вистави: реванш узяв 

педагог або викладач не розпізнав маніпуляцію студентів і продовжує з 

захопленням розповідати про свій університет, радіючи, що аудиторія так 

зацікавлена. 

Питання для обговорення: Які види маніпуляції використовували 

студенти?  Назвіть способи розпізнавання маніпулятора в ситуації 

спілкування. Що лежить в основі маніпулювання: навмисність або 

випадковість?  Які оцінки гри артистів з боку критиків і глядачів? Чи можна 

припустити зовсім інший результат ситуації? 

 

Вправа ,,Приклад з минулого” 

Мета: розвиток вміння розпізнавати маніпулятивні впливи. 

Час: 15 хвилин. 

Хід вправи 

 Інструкція викладача. Подумайте і згадайте ситуацію зі свого минулого 

досвіду, коли вам доводилося бути жертвою маніпулятивного впливу (або ви 

тільки підозрюєте, що це була маніпуляція). Відтворіть ситуацію цілком – 

настільки повно, наскільки це можливо. Про що ви думали, що ви робили, що 

говорили? Про які свої емоції, почуття та переживання в цій ситуації ви 

пам'ятаєте? Чим завершилася ця ситуація? Які емоційні спогади залишилися 

у вас в пам'яті?  

 

Вправа ,,Східний базар” 

Мета: активізація групової діяльності, виявлення й аналіз різних стратегії 

досягнення мети в ділових комунікаціях.  

Час: 20 хвилин. 
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Хід вправи 

Викладач надає інструкції: ,,Які асоціації виникають у вас, коли ви 

згадуєте словосполучення ,,східний ринок? (Крики, торг, запах їжі і 

прянощів, буйство фарб, злодюжки, жвава торгівля). Чудово! Зараз  ми з 

вами і влаштуємо такий східний ринок. Але спочатку треба підготуватися”. 

Кожен учасник отримує вісім невеликих листочків (стікерів), на кожному з 

яких він пише своє ім'я та кожну записку згортає текстом всередину кілька 

разів, щоб не було видно імені. Підготовлені записки учасники кладуть на 

стіл (краще помістити в барвисту коробку). Викладач перемішує записки. 

,,Тепер ми з вами вирушимо на східний ринок. Кожен по черзі підходьте до 

коробки і витягайте 8 папірців. Протягом наступних 5 хвилин вам доведеться 

вмовляннями, спорами, обміном знайти і повернути собі всі вісім листочків з 

вашим ім'ям. Перші два покупці, яким вдасться швидше за всіх придбати 

дорогий товар, будуть вважатися переможцями”. 

Обговорення. Питання до переможців: Що вам дозволило так швидко 

впоратися із завданням? Питання до всіх учасників: Яку тактику ви 

використовували під час торгу? (Можливі тактики: активний пошук, 

очікування, активний обмін, маніпулятивні техніки тощо.)  

 

Вправа ,,Невидимий повідець” 

Мета: розвиток навичок розпізнавання маніпулятивного впливу.  

Час: 30 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач вибирає одного учасника, якому дається інструкція: треба тут 

і зараз, маючи під рукою лише те, що є в цій аудиторії, придумати будь-яку 

просту дію, яку гравець може зробити, а може і не зробити – в залежності від 

обставин. Гравець повинен придумати собі потенційний вплив і оголосити 

його, тобто свої наміри: ,,Я збираюся простояти одну хвилину на нозі”, ,,Я 

думаю, чи не поплескати чи Василя по плечу?”, ,,Мені чомусь хочеться лягти 

на підлогу і полежати трохи”. Всі інші учасники, почувши про цій намір, 
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повинні відмовити загальними зусиллями гравця від цього ,,вчинку”. У хід 

можна пускати будь-які міркування, дотримуючись, звичайно, правил 

пристойності. Учасники можуть говорити разом, можуть висловлюватися по 

черзі. Бажано, щоб ,,жертвою маніпуляції” побували всі гравці по черзі.  

Обговорення: Як можна класифікувати способи тиску? Як відчували 

себе ,,жертви”? Чи легко протистояти залякуванню й іншим способам тиску? 

 

Вправа «Перемовини» 

(За матеріалами книги: Браткин А., Скоробогатова И. Чемоданчик 

тренера. 10 продаваемых тренингов .– М .: Генезис, 2006. – 208 с.) 

Мета: розвиток навичок ефективної протидії використанню маніпуляцій у 

переговорному процесі.  

Час: 30 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач запрошує 4 студентів сісти за стіл переговорів, решта 

учасників виконують ролі спостерігачів. Викладач інструктує аудиторію: 

,,Двоє з вас стають продавцями, двоє – замовниками. Замовники вимагають 

поставку обладнання (бананів, автомобілів) 15-го числа, а продавці можуть 

поставити тільки 25-го. Їм потрібно домовитися про ціну”. 

Після цього дається закрита інструкція ,,покупцям”: 

,,Ваше завдання – створити враження, що бажана угода майже в руках. 

Всі деталі угоди складаються в струнку картину, і в цей момент ви заявляєте: 

,,Якщо ми зможемо владнати і цю дрібницю ... ” – і так кілька разів. Ваше 

завдання – підтримувати в опонентів передчуття близького укладення угоди. 

Такий прийом називають ,,морквина, що висить”. 

Викладач надає також індивідуальні картки-інструкції кожному з 4 

учасників перемовин, яких він повинен дотримуватися, але не розголошувати 

їх. 

1. Провокування захисних реакцій. Постарайтеся поставити ваших 

опонентів в позицію її захисників. Ваша тактика – якомога довше 
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демонструвати нерозуміння чужої позиції або сумнів у її правильності. 

Допитуйтесь, висловлюйте сумніви, говоріть, що позиція партнерів не зовсім 

розумна або неконструктивна, навіть якщо розглядати її з точки зору їх 

інтересів. 

2. Ілюзія співпраці. Ви повинні виражати розуміння проблем іншої 

сторони, готовність до співпраці, підтримку, схвалення, прояв симпатії, але 

одночасно демонструйте неможливість вирішити це питання в силу 

відсутності у вас належних повноважень, часу, коштів і т. ін. Провокуйте 

партнера на поступки. Ви як би намагаєтеся ,,всучити партнерам обгортку від 

цукерки, а самі –  отримати цукерку”. 

3. Заплановані поступки. Після активних заперечень ви погоджуєтеся 

зробити поступку в якомусь питанні, спонукаючи партнера зробити вам 

зустрічну поступку в іншому. Ваше завдання – зробити поступку в 

другорядному питанні, а потім, натискаючи на партнера, спонукати його 

зробити вам поступку в головному пункті розбіжностей. 

4. Провокування інтересу до себе. Підвищення власної значущості. Ви 

повинні зробити таке враження на опонента, щоб він сам захотів розвивати 

відносини з вами. Ви демонструєте, що у вас широкі перспективи, зв'язки, 

можливості. 

На підготовку відводиться 8-10 хвилин, потім починаються переговори. 

Час переговорів - 5-7 хвилин. 

Обговорення: Що відчували учасники під час переговорів? Чи вдалося 

реалізувати інструкцію? Що побачили спостерігачі, які прийоми 

використовувалися? Чи використовуються ці прийоми в реальній практиці? 

Як справлятися з маніпуляціями? 

 

Вправа «Протистояння маніпуляції» 

(За матеріалами сайту: Лангуєва Є., Родіонов В. Манипуляція: ігри, у 

які грають усі // http://psy.1sep.ru/article.php?ID=200500203) 
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Мета: розвиток у студентів навичок розпізнавання маніпуляції, формування 

вмінь протистояння маніпуляції. 

Необхідні матеріали: прилад для демонстрації відео фрагментів з 

кінофільмів ,,Дванадцять стільців”, ,,Собаче серце”.  

Час: 20 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач пропонує студентам назвати можливі варіанти дій при 

виявленні маніпуляції, які записуються на дошці. Серед них можуть бути такі 

дії, як: 

а) заявити маніпулятору про те, що його цілі розкриті; 

б) зробити вигляд, що ні про що не здогадуєшся, при цьому домагатися 

своєї мети (зустрічна маніпуляція); 

в) нейтралізувати маніпуляцію, використовуючи певні контрприйоми 

(протистояння маніпуляції). 

Інші варіанти, наприклад ,,перервати спілкування”, ,,уникати його 

надалі”, ,,пряма відмова”, можуть бути віднесені до пункту А чи В. 

Викладач пропонує познайомитися з одним з майже універсальних 

способів протистояння, який називається ,,заїжджена платівка”. Цей спосіб 

допомагає людині ,,гнути свою лінію”, тим самим ігноруючи спроби 

маніпулювання. Суть цього методу полягає в повторенні своїх слів, як на 

заїждженій платівці, однак при цьому треба дотримуватися певної 

послідовності. Отже, до вас звертаються з проханням, виконання якого для 

вас небажано: 

1) якщо ви не впевнені, що зрозуміли співрозмовника, розпитайте його 

про деталі, уточніть, чи правильно ви його зрозуміли, повторивши за ним 

його слова; 

2) зрозумівши суть прохання, погодьтеся з правом співрозмовника мати 

власну думку; 

3) повідомте співрозмовнику, що ви не хочете робити те, про що вас 

просять. 
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Якщо співрозмовник продовжує наполягати, ,,включайте платівку” і, 

погоджуючись з правом співрозмовника мати свою думку (пункт 2), 

відмовляйтеся виконувати його прохання (пункт 3). При цьому не 

поспішайте, витримуйте паузу, будьте спокійні – маніпулятор в цей момент 

хвилюється куди більше вашого! 

Потім викладач пропонує переглянути фрагмент фільму ,,Дванадцять 

стільців”.  

,,– Скажіть, де тут можна побачити товариша завгоспа? – сказав Остап, 

вклинюючись у першу ж паузу (в співі). 

– А в чому справа, товаришу? 

Остап подав диригентові руку і приязно запитав: 

– Пісні народностей? Дуже цікаво. Я  – інспектор пожежної охорони”. 

Викладач нагадує суть того, що відбувається і задає питання: який вид 

маніпуляції в даному випадку застосовує Остап? Відповідь: ,,Авторитет”. 

Далі демонструється ще один фрагмент (діалог Остапа і Еллочки). 

,,– Мила дівчина, – несподівано сказав Остап, – продайте мені цей 

стілець. Він мені дуже подобається. Тільки Ви з Вашим жіночим чуттям 

могли вибрати таку художню річ. Продайте, дівчинка, а я Вам дам сім рублів. 

– Хаміте, хлопчику, – лукаво сказала Еллочка. 

– Хо-хо, – втовкмачував Остап. ,,З нею потрібно діяти інакше, – 

вирішив він, – запропонуємо обмін”. 

– Ви знаєте, зараз в Європі і в кращих будинках Філадельфії відновили 

стародавню моду – розливати чай через ситечко. Надзвичайно ефектно і дуже 

елегантно. 

Еллочка насторожилася. 

– До мене якраз знайомий дипломат приїхав з Відня і привіз в 

подарунок. Забавна річ”. 

Питання викладача: Який вид маніпуляції у цьому випадку застосовує 

Остап? Відповідь: ,,Взаємний обмін”, ,,Авторитет”, а також тактика 

,,відмова-потім-наступ”. 
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Наступним демонструється фрагмент з фільму ,,Собаче серце”: 

,,– Хочу запропонувати Вам, – тут жінка з-за пазухи витягла кілька 

яскравих і мокрих від снігу журналів, – узяти кілька журналів на користь 

дітей Німеччини. За півгривні штука. 

– Ні, не візьму, – коротко відповів Пилип Пилипович, покосившись на 

журнали. 

– Чому ж Ви відмовляєтеся? 

– Не хочу. 

– Ви не співчуваєте дітям Німеччини? 

– Співчуваю. 

– Чи шкодуєте півгривні? 

– Ні. 

– Так чому ж? 

– Не хочу. 

– Ви ненависник пролетаріату! – гордо сказала жінка. 

– Так. Я не люблю пролетаріат, – сумно погодився Пилип Пилипович”. 

Викладач спільно зі студентами обговорює епізод. У ньому Пилип 

Пилипович погоджується з думкою жінки (він співчуває дітям Німеччини, не 

шкодує півгривні, не любить пролетаріат), але чотири рази відмовляє в 

неприємному для нього проханні. Питання викладача: Який вид маніпуляції 

застосовується у цьому випадку Остап? Відповідь: ,,Заїжджена платівка” 
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Додаток  В. 6 Б 

 

Фрагмент практичного заняття з дисципліни ,,Психологія”» за темою 

«Розпізнавання маніпуляції» 

 

Розроблено за матеріалами сайту: Лангуєва Є., Родіонов В. 

Маніпуляція: ігри, у які грають усі // 

http://psy.1sep.ru/article.php?ID=200500203. 

Мета: ознайомлення студентів з прийомами психологічного маніпулювання, 

що використовується з метою реклами, тренування навичок розпізнавання 

маніпуляцій. 

Необхідні матеріали: прохолодні напої і одноразові склянки (за кількістю 

учасників); плакат з визначенням поняття ,,маніпуляція”: ,,Маніпуляція – це 

навмисне і приховане спонукання людини до прийняття рішень і виконання 

дій, необхідних для досягнення цілей маніпулятора”.  

Час: 1 год. 30 хв.  

Хід вправи 

На початку заняття викладачу належить виконати процедуру 

маніпулювання, яка застосовується продавцями так званих ,,тайм-шерів” – 

будинків, що здаються в тимчасове користування для відпочинку. Для 

створення вільної обстановки викладач починає розмову з нейтральної теми 

(погода, спорт, телепередачі, як я проводжу вільний час). Проводиться 

почергове завершення учасниками фрази ,,Найбільше я люблю відпочивати в 

... (пора року)”. Питання викладача: Назвіть по колу місце (місто, країну), де 

вам хотілося б побувати. Хотілося б вам мати можливість провести там 

канікули (відпустку)? Чи хотілося б мати там власний будинок? Якби ви 

оплачували туристичну поїздку, то яку форму оплати використовували: 

готівкову, безготівкову, кредитні картки? Далі викладач повідомляє: ,,Мати 

будинок в кожному з цих місць не так вже й складно і не так вже й дорого. 

Припустимо, що невеликий будинок в якомусь місті або країні коштує 200 
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тисяч доларів. Однак, якщо ви купуєте його не на 20 років, а на один рік, ціна 

скорочується в 20 разів. Якщо ж вам протягом року будинок потрібен тільки 

на один місяць, то суму потрібно розділити ще на 12. Якщо ж ви плануєте 

відпочивати протягом року тільки два тижні, то вам потрібно заплатити 

всього 416 доларів. Після цього протягом 20 років щорічно ви можете 

приїжджати в цей будинок – він цілком ваш на два тижні. Не потрібно 

платити за дорогий готель або знімати чужу квартиру. У вашому 

розпорядженні цілий будинок. Чи не правда, вигідно? Чи хотіли б ви мати 

такий варіант?” 

Як правило, студенти дають позитивні відповіді. Потім викладач 

запитує, чи не хотілося б присутнім прохолодний напій, і пропонує його 

бажаючим. Він завершує свій виступ повідомленням: ,,Ця пропозиція діє 

тільки сьогодні. Якщо ви в змозі заплатити саме зараз, уклавши зі мною 

договір, то ви отримаєте 50% знижку і право на тимчасове користування 

будинком на Мальдівських островах всього за 200 доларів. До речі, в 

паралельній групі погодилися вже три людини і дуже задоволені. 

Після невеликої паузи, під час якої можна знову запропонувати 

прохолодний напій, викладач пояснює, що саме зараз відбувалося, і пропонує 

обговорити ситуацію. В процесі обговорення учасникам задаються питання: 

Чи доводилося вам в дійсності чути схожі пропозиції? Чи погодилися б ви на 

таку пропозицію? Чому? Чи виникало у вас відчуття, що вами намагаються 

управляти? Якщо – ,,так”, то чому? 

Викладач роз'яснює суть здійснених прийомів маніпулювання: питання 

про наявність кредитної картки побічно свідчить про платоспроможність 

клієнта; продавець тайм-шер послуг не говорить про якість будинку, як 

далеко від моря він розташований, чи є в ньому необхідні зручності; не 

говорить про те, скільки коштує проїзд до будинку, і про те, що фактично 

оплачується будинок тільки на один рік – при продовженні договору 

необхідно знову платити і т. ін. До речі, згадка про те, що в паралельній групі 

покупку вже зробили, також є маніпуляцією – клієнта провокують ,,бути як 



584 
 

 

всі”. Викладач говорить про те, що дуже часто люди купують непотрібні їм 

речі, при цьому часом дорожче, ніж могли б це зробити в магазині. Вони 

вкладають гроші у фінансові піраміди, беруть участь у ,,безкоштовній і 

безпрограшній” лотереї, в результаті чого втрачають великі гроші. Продавці 

в подібних ситуаціях застосовують так звані ,,маніпуляції”. Маніпуляція має 

за мету формування у іншої людини намірів, що не збігаються з її реальними 

бажаннями, іншими словами – це примушування іншого вчинити так, як це 

потрібно маніпулятору, при цьому той, ким маніпулюють, вважає, що діє 

самостійно. Для маніпуляції характерні певні властивості. Це: прихований 

характер впливу, ставлення маніпулятора до іншого як до засобу досягнення 

своїх цілей; прагнення отримати односторонній виграш. Студентам 

пропонується привести відомі їм приклади подібних випадків. 

Викладач знайомить студентів з найпоширеними видами, прийомами і 

тактиками маніпуляцій (за Р. Чалдіні): ,,Взаємний обмін”, ,,Відмова-потім-

відступ”, ,,Послідовність”, ,,Нога-в-дверях”, ,,Соціальні докази”, 

,,Прихильність”, ,,Авторитет, ,,Дефіцит”. У процесі обговорення викладач 

пропонує студентам наводити приклади.  

Далі викладач нагадує ситуацію ,,Продаж тайм-шер” і пропонує 

студентам назвати види маніпуляцій, що були ним використані: частування 

прохолодними напоями (,,Взаємний обмін”), згадка про придбання товару 

знайомими (,,Соціальні докази”), пропозиція про знижку ,,тільки сьогодні!” 

(,,Дефіцит”). Можуть бути названі й інші деталі, наприклад, початок розмови 

– здалеку, з приємною для співрозмовників теми відпочинку. 

Наступний крок – знайомство студентів з одним із дієвих способів 

розпізнавання маніпуляцій – аналізом власних емоцій, що виникають у 

процесі спілкування. ,,Якщо ви відчуваєте ,,несподівані” емоції (виникнення 

емоцій, що не відповідають ситуації) або різкий емоційний сплеск, знайте – 

це може бути ознакою маніпуляції. Характерною ознакою може бути також 

повторюваність емоцій при зустрічі з однією і тою ж людиною. У таких 

випадках рекомендується проаналізувати її дії по відношенню до вас. Власні 
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емоції виступають в якості важливих сигналів, що інформують нас про 

маніпулятивних дії з боку іншої людини. Крім аналізу емоцій, необхідно 

стежити за зміною обстановки. Якщо ви опиняєтеся в ситуації, яка вам 

невигідна, принаймні на даний момент, – це також може бути ознакою 

маніпуляції. 

Розглянемо приклад. Вам телефонують на мобільний телефон і 

повідомляють, що ваш номер виграв в лотереї, що проводить фірма 

мобільного зв'язку. Якщо ви приїдете  протягом трьох днів в офіс 

(повідомляється адреса), ви безкоштовно отримаєте нову модель телефону і 

цілий місяць безкоштовних розмов. Втрачаємо ми що-небудь в цій ситуації? 

Відповідь: ні, принаймні, зараз. А які емоції в цей момент ми відчуваємо? 

Відповідь: сплеск емоцій – радість, здивування, недовіра. Таким чином, ми 

отримуємо перший сигнал про можливу маніпуляцію. Крім того, чи не 

нагадує нам подібний початок розмови один з видів маніпуляції? Відповідь: 

,,Взаємний обмін”. Питання, яке ми можемо поставити себе: чи не попросять 

нас зараз про яку-небудь послугу? Вам пропонують протягом однієї хвилини 

передзвонити з вашого номера на вказаний  номер, ,,щоб вас зафіксував 

комп'ютер”. Що означає цей крок для нас і для того, хто телефонував? Хто 

втрачає, хто купує? Відповідь: подальша розмова буде оплачуватися нами. 

Можна припустити, що той, хто телефонує вам застосовує прийом ,,нога-в-

дверях”. Що означає цей прийом? Не виключено, що ви все ще продовжуєте 

виконувати одержувані інструкції. Ви повинні протягом однієї години 

купити картки експрес-оплати і за відомим вже вам телефоном повідомити їх 

номери. Після цього можна приїжджати за виграшем. Питання: в ситуації, що 

склалася ви отримуєте або втрачаєте? (Ви вже починаєте платити.) Звертаю 

вашу увагу на вираз ,,ви повинні”. У подібних ситуаціях ми іноді помічаємо, 

що щось повинні, не знаючи, чому, – це також одна з ознак маніпуляції по 

відношенню до нас. Пам’ятайте: безкоштовний сир буває тільки в 

мишоловці”. 
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Викладач пропонує студентам навести приклади з власного життя, 

коли вони могли б чи змогли розпізнати маніпуляцій за допомогою аналізу 

власних емоцій. 

Наприкінці заняття викладач підводить підсумки, пропонує студентам 

коротко охарактеризувати прийоми маніпуляції, з якими вони познайомилися 

у процесі заняття і основні шляхи протидії ним. 
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Додаток В. 7 

 

Фрагмент практичного заняття з дисципліни ,,Психологія” за темою 

,,Ефективне спілкування на співбесідах” 

 

Мета – розвиток вмінь ефективного спілкування у процесі інтерв’ювання. 

Необхідні матеріали: картки з завданнями. 

Час: 30 хвилин. 

Хід заняття 

Викладач надає студентам інструкції: ,,У процесі інтерв’ювання з вас 

не повинні ,,тягти кліщами” факти вашої біографії, не поводьтеся так, немов 

вас допитують або катують. Будьте готові швидко реагувати, говорити 

активно і впевнено. Крім простих відповідей на питання, дуже виграшними 

виявляються вміння самопрезентації. Не скрізь практикується такий тип 

розмови, але здатність взяти ініціативу і зважено розповісти про себе та свої 

досягнення, суттєво збільшить ваші шанси. 56% інтерв'юерів серед основних 

проблем здобувачів називають скутість, боязкість і невпевнене мовлення. Як 

можна зрозуміти, що саме час взяти слово? Ви відповіли на питання 

односкладово, і співрозмовник мовчить. Швидше за все, він не задоволений 

вашою відповіддю і чекає продовження. Навіть якщо вам нічого сказати, 

повторіть те ж саме, тільки іншими словами, більш розгорнуто. Можливо, це 

дозволить прояснити ситуацію і поставити вам наступне запитання”.  

Викладач поділяє студентів на міні-групи по 2 особи: той, хто 

проводить інтерв’ю и той, хто проходить співбесіду. Потім студент, який 

виконує роль інтервю’єра, витягує з коробки картку з питанням і задає його. 

Студент, який проходить співбесіду, відповідає, намагаючись сподобатися 

співрозмовнику. Після відповіді усі студенти беруть участь в обговоренні 

поведінки ,,акторів”. 
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Матеріали для карток: 

Картка 1. Запропонуйте кандидату на посаду розповісти про себе, свої 

професійні чи особисті досягнення, плани.  

Картка 2. Зобразить на обличчі розчарування, візьміть паузу у розмові.  

Картка 3. Застосуйте дві поведінкові тактики: спочатку будьте 

замкнутим і діловим, а потім надіньте іншу маску – легкість і невимушеність. 

Картка 4. Поцікавтеся у кандидата попереднім місцем роботи та 

причинами, за яких він вирішив його змінити. 

Картка 5. Поцікавтеся у кандидата про його сім'ю. 

Картка 6. Поцікавтеся у кандидата про його плани на майбутнє. 

Картка 7. Поцікавтеся у кандидата про його хобі. 

Коментар викладача до ситуацій, що розігруються (у випадку, якщо 

студенти групи мають труднощі з коментарями чи правильними 

висновками). 

Картка 1. Мовчати не можна ні в якому разі. Це ваш вихід. 72% 

інтерв'юерів причиною невдалих співбесід вважають невміння презентувати 

себе. Навіть якщо самопрезентація дається вам нелегко, потрібно, 

щонайменше, розпочати розповідь – підготуйте її заздалегідь, щоб вам не 

було болісно важко підшукувати слова. Зазвичай буває достатньо заготовити 

кілька перших речень, щоб не розгубитися спочатку. 

Картка 2. Спробуйте реабілітуватися і розговорити співрозмовника. 

Для таких випадків майте напоготові питання про компанію. Причому краще 

не про зарплату і лікарняний, а загального характеру – з історії компанії, 

стратегії розвитку, корпоративного життя. Вищий пілотаж інтерв’ю – коли у 

кандидата з інтерв'юером виникає контакт, і співбесіда носить характер 

бесіди, а не допиту. Тоді не доведеться заглядати людині в очі, стежити за 

його руками і чекати контрольних реплік для того, щоб замовчати або 

заговорити. Баланс прийде сам собою. 

Картка 3. Постарайтеся заручитися підтримкою співрозмовника. Але 

якщо ви бачите, що інтерв'юер замкнутий і діловитий, не намагайтеся його 
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розбуркати життєрадісними посмішками і «милими» ремарками, так ви 

зробите тільки гірше Вас вважатимуть настирливим і нав'язливим. 

,,Віддзеркалюйте” поведінку співрозмовника, ведіть себе подібно до нього: 

не варто посміхатися, якщо він похмурий. Так само і ваша серйозність буде 

зайвою, якщо він налаштований на легку бесіду. Спостерігайте за 

співрозмовником. Коли помовчати, а коли заговорити, можна відчути з 

поведінки візаві. 

Картка 4. Ніколи не критикуйте колишнє місце роботи: колег, 

начальство і компанію в цілому. Особливо, якщо пішли звідти зі скандалом, і 

пристрасті ще не охололи, хоча в такій ситуації буде складно стриматися і не 

наговорити зайвого. Якщо влаштовуєтеся в конкуруючу фірму, то, можливо, 

новому роботодавцю буде навіть приємно це почути, але на роботу він вас 

все одно не візьме. Де гарантія, що в майбутньому ви не станете поливати 

брудом вже його? До того ж багато хто вважає, що в конфлікті завжди винні 

обидві сторони. Вірна відповідь: ,,Завдяки” кризі у більшості претендентів 

з'явилася дуже поважна причина для пошуку нової роботи - скорочення 

штату або різке падіння заробітної плати (але чим це супроводжувалося – на 

цьому краще не зосереджуватися). Якщо це не ваш випадок, виберіть 

нейтральну причину звільнення: віддаленість від будинку, незручний графік і 

навіть горезвісна відсутність перспектив, якщо, звичайно, на новому місці 

вони можливі. А якщо є привід, то не завадить навіть підкреслити 

достоїнства минулої роботи приблизно в такому контексті: ,,Я б і далі із 

задоволенням там працював, але ... ”. Не сумнівайтеся: роботодавцям 

подобаються співробітники, які люблять свою роботу і можуть розповісти 

про свій позитивний досвід.  

Картка 5. На співбесіді роботодавець обов'язково задає питання про 

сімейний стан, кількість дітей, наявність власного житла. І це не проста 

цікавість, як може здатися. Таким чином, він прагне виявити рівень мотивації 

кандидата при працевлаштуванні. Чи буде працівник триматися за нове 

місце? Або він в будь-який момент готовий до переходу в іншу компанію, 
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тому що відповідає тільки за себе? Правильна відповідь: про сім’ю краще 

розповідати коротко. Необхідно створити враження, що у вас життя ,,як у 

всіх”: в цілому благополучне, стабільне, і людина ви надійна. Здобувачкам з 

маленькими дітьми треба відразу підкреслити, що за ними буде. кому 

доглядати в разі хвороби – є бабуся або няня. 

Картка 6. Не розповідайте роботодавцю про свої особисті мрії і плани. 

Компанії потрібен співробітник тут і зараз, а не ваша життєва стратегія. Не 

слід афішувати свої плани, якщо ви збираєтеся: змінити місце проживання; 

підвищити кваліфікацію чи змінити спеціальність (якщо це не той рідкісний 

випадок, коли у вашому навчанні буде зацікавлений саме цей роботодавець); 

зробити запаморочливу кар'єру; створити свій бізнес; народити дитину. 

Правильна відповідь: мінімізуйте кількість інформації. Скажіть про своє 

бажання зростати як професіонал, працювати в компанії довго. Але не 

пересолодить. 

Картка 7. Відповідь на це питання навряд чи буде мати вирішальне 

значення на співбесіді, але якусь домашню заготовку зробити не завадить. 

Пам'ятайте головне правило: хобі має доповнювати вас з професійної точки 

зору. Тому про такі загальні захоплення, як розведення рибок або читання 

детективів, краще не говорити. Правильна відповідь: універсальний варіант –

спорт. Роботодавці підтримують прагнення працівників до здорового 

способу життя, особливо в західних компаніях. Але спорт не повинен бути 

пов'язаний з високим травматизмом (якщо це щось екстремальне, то краще 

промовчить). Другий шлях – назвати хобі, яке підтверджує наявність у вас 

необхідних для цієї вакансії особистих якостей  чи професійних навичок. 

Наприклад, для аналітика це можуть бути шахи, для менеджера по туризму – 

пристрасть до подорожей. 
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Додаток  В. 8 

 

Тренінг з дисципліни ,,Психологія”  за темою ,,Тімбілдінг”  

 

Мета – розвиток вміння успішно працювати у команді: створення 

моделі ефективної команди, формування і посилення загального командного 

духу, прийняття особливостей один одного, згуртування колективу, 

отримання навичок спільної роботи і навчання прийомам вироблення 

загальної стратегії. 

Організація заходу: викладач роз’яснює мету тренінгу і пропонує 

студентам виконати декілька психологічних вправ, особливості виконання 

яких пояснює у процесі роботи.  

Вправа ,,Ми – одна команда! ” 

Мета: тренування навичок спільної командної діяльності.  

Необхідні матеріали: 1 газетний листу на кожну групу. 

Час: 10 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач ділить студентів на міні-групи по 2 людини, кожній команді 

видається газетний лист. Викладач озвучує інструкцію: ,,Вам потрібно разом 

встати на газетний лист і скандувати ,,Ми – одна команда! ”, після чого 

протриматися кілька секунд разом, можна триматися один за одного”. Після 

того як це буде зроблено, команда складає газету навпіл і повторює завдання. 

Потім викладач ще раз складає газету навпіл і знову повторює завдання. 

Завдання групи – розміститися на найменшому клаптику паперу на час, 

достатній для того, щоб крикнути всім разом ,,Ми – одна команда! ”. 

Наприкінці вправи викладач визначає команду-переможця. 

Вправа «Мій вклад в команду» 

Мета: усвідомлення кожним учасником своєї ролі в команді, внеску, що він 

приєднує до командної роботи; усвідомлення можливих шляхів здійснення 
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внеску кожного у загальний результат; розвинення в учасників поваги до 

інших, визнання важливості виконання їх функцій. 

Час: 30 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач поділяє студентів на міні-групи по 2-4 особи і просить 

кожного учасника висловитися в рамках своєї міні-групи на тему того, в 

чому він бачить свій внесок в діяльність всієї команди. Якщо комусь з 

учасників важко відповісти, інші члени його міні-групи можуть йому 

допомогти сформулювати свою доповідь. Групам дається 10 хвилин на 

підготовку. Після цього один учасник від кожної міні-групи виступає і 

розповідає про кожного в своїй групі. 

Наприкінці вправи викладач підкреслює, наскільки різні думки про 

власний внесок прозвучали, наголошує на тому, що в хорошій команді 

максимально використовуються індивідуальні особливості і сильні сторони 

кожного. Також він акцентує увагу на тому, що вносити свій вклад в команду 

можна по-різному: виконуючи певні професійні або організаторські функції 

або впливаючи психологічно на атмосферу в команді (вселяючи ентузіазм і 

впевненість в своїх силах або згладжуючи конфлікти тощо). Після цього, за 

необхідністю, можна перейти до більш докладного розгляду ролей в команді. 

Вправа ,,Міст” 

Мета: розвиток навичок спільної діяльності, усвідомлення того, що 

допомагає чи заважає у спільній діяльності. 

Необхідні матеріали: вузька лава, що імітує міст. 

Час: 20 хвилин. 

Хід вправи 

Студенти встають на ,,міст” впритул один до одного. Викладач 

пояснює правила: учасникам необхідно перейти через міст, тобто кожен з 

них повинен зійти з ,,моста” на протилежному боці. При цьому сходити 

раніше, ніж на протилежному боці не можна, тобто, якщо хтось зробить крок 
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вліво або вправо, то всі учасники повертаються на свої місця і гра 

починається знову. 

Після виконання вправи викладач організує обговорення того, що 

допомагало, а що заважало груповій роботі, хто брав на себе роль лідера, 

чому відбувалися помилки і люди оступалися. Те, наскільки швидко 

виконано завдання, говорить про групову згуртованість і те, наскільки 

скоординовано працює група.  

Вправа ,,Повітряні замки” 

Мета: формування командної атмосфери, розвиток навичок спільної 

діяльності.  

Необхідні матеріали: пачка паперу формату А 4 або газети. 

Час: 20 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач розподіляє студентів на міні-групи по 3-6 чоловік. У центрі 

аудиторії кладеться пачка паперу. Викладач озвучує інструкцію: «Кожній 

команді необхідно за наступні 15 хвилин побудувати з цього паперу вежу. 

Нічого крім паперу використовувати не можна. Вежа повинна бути вище 

одного метра у висоту. Перемагає команда, яка побудує найвищу вежу». 

Після виконання вправи викладач організує аналіз навичок спільної 

діяльності, обговорення того, що допомагало, а що заважало всім працювати 

в команді. 

Вправа ,,Видавництво в спадщину” 

Мета: розвиток навичок координації зусиль в командній роботі.  

Необхідні матеріали: тексти за тематикою муніципальної економіки, 

розрізані на смужки, що перемішані і розташовані по конвертах (по одному 

тексту на конверт). 

Час: 20 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач надає інструкцію: ,,Ваша команда – це сім'я, яка успадкувала 

від далекого родича видавництво, що спеціалізується на книгах з проблем 
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муніципальної економіки. Єдина проблема – родич був дуже неуважний і все 

історії переплутані. Завдання вашої команди – привести текст у порядок”. 

Група отримує на всіх один конверт, в якому смужки з шматочками текстів 

перемішані. Кожен учасник отримує одну смужку і повинен знайти учасників 

з уривками того ж тексту і зібрати його разом з ними.  

Питання для обговорення: Як команда впоралася із завданням? Що 

було складно? Чому переможці перемогли? 

Вправа ,,Острів” 

Мета: розвиток навичок спільної діяльності.  

Необхідні матеріали: По аркушу паперу формату А 3 на кожну підгрупу. 

Час: 10 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач розподіляє студентів на підгрупи по 3-4 особи, кожній 

команді видається аркуш паперу формату А3. Викладач озвучує інструкцію: 

,,Перед вами острів. Потрібно всією командою розміститися на цьому 

острові, тобто встати таким чином, щоб ніякі ноги, руки та інші частини тіла 

будь-яких членів команди не торкалися підлоги, всі повинні бути на острові. 

Як ви цього досягнете – ваша справа. Не можна використовувати додаткові 

предмети, такі як столи, стільці і таке інше”. 

Вправа ,,Коло-трикутник-квадрат-спіраль” 

Мета: формування в учасників вмінь поліпшення діяльності своєї команди.  

Час: 20 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач малює на дошці або фліпчарті коло, квадрат, трикутник і 

спіраль. Кожного учасника він просить вибрати фігуру, яка йому найбільше 

подобається. Після цього учасники об'єднуються в міні-групи відповідно до 

тієї постаті, яку вони обрали. Викладач надає інструкції: ,,Люди, улюбленої 

фігурою яких є коло, як правило, добре вміють взаємодіяти з оточуючими і 

будувати відносини. Тому ті студенти, що вибрали коло, придумують, що 

можна зробити для того, щоб емоційна атмосфера завжди була позитивною, а 
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команда згуртованою. Люди, які обрали квадрат, як правило, люблять і 

вміють підтримувати порядок і структуру, для них важливим є виконання 

правил. Тому група ,,квадратів” придумує норми і правила, за якими має 

існувати хороша команда, що має бути присутнім для того, щоб в команді 

завжди були порядок і структура. Любителі трикутників зазвичай хороші 

знають свої цілі і вміють їх досягати. Тому міні-група з учасників, які 

вибрали трикутник, придумує заходи, що допоможуть команді швидше і 

ефективніше досягати поставлених перед нею цілей і завдань. Учасники, які 

обрали спіраль, як правило, творчі натури, іноді захоплені відірваними від 

реальності ідеями, але завжди готові придумати новий проєкт і дуже швидко 

реагують на щось нове. Тому група, що складається з цих людей, придумує, 

як команді стати максимально творчої і швидко реагувати на зміни в 

зовнішньому світі”. Міні-групам дається 10 хвилин на підготовку. Після 

цього один учасник від кожної групи виступає і розповідає всім ідеї своєї 

групи. 

У випадку використання вправи після будь-якої активної вправи, 

метою якої є командоутворення, наприклад такого, ,,Острів”, краще 

попросити учасників кожної міні-групи сформулювати чинники 

ефективності діяльності команди відповідно до своїх геометричних фігур: 

квадрат – що допомагає підтримувати порядок і структуру; трикутник – що 

допомагає досягати результатів; коло – що допомагає команді підтримувати 

хороші людські відносини; спіраль – що допомагає бути творчим і 

створювати нові ідеї. 

Використання вправи в кінці тренінгу командоутворення забезпечує 

ефективне і позитивне його завершення. 

Вправа ,,Синергія” 

Мета: формування в студентів усвідомлення того, що можливості команди 

більше, ніж просто сума можливостей окремих її учасників. 

Необхідні матеріали: папір, олівці. 
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Час: 15 хвилин на виконання вправи, від 5 до 15 хвилин на обговорення в 

залежності від глибини представленого теоретичного матеріалу. 

Хід вправи 

Викладач пише на дошці слово, що має відношення до спеціальності 

студентів і складається не менше ніж з 8-15 букв. (Наприклад, 

самоврядування, адміністрація, муніціпалітет), потім роздає кожному по 

листку паперу і просить студентів написати максимум слів, що складаються з 

букв, що і слово, написане на дошці. Після 5 хвилин індивідуальної роботи 

викладач об'єднує учасників в міні-групи по 3-4 особи, роздає по аркушу 

паперу на групу і просить їх написати об'єднаний список на всю групу. Після 

5 хвилин роботи в міні-групах викладач  об'єднує всіх учасників в одну 

групу, видає їм аркуш паперу і просить створити список, загальний для всієї 

групи. 

Обговорення. Чи були результати міні-груп краще, ніж результати 

окремих учасників? Чи був загальний результат краще, ніж результати міні-

груп? Ці питання майже риторичні, так як відповіді на них завжди позитивні. 

Вправа ,,Вежі” 

Мета: формування в студентів навичок взаємодії в команді. 

Необхідні матеріали: деталі для дитячого конструктора, картки з 

інструкціями за кількістю учасників. 

Інструкції, які слід написати на картках: ,,Вежа повинна мати висоту в 

10 рівнів”. ,,Вежа повинна бути не менше 8 рівнів у висоту”. ,,Вежа повинна 

бути не більше 15 рівнів”. ,,У будівництві можна використовувати тільки 

білі, червоні і жовті ,,цеглинки”. ,,Вежа повинна бути побудована тільки з 

білих і жовтих ,,цеглинок”. «Кожен рівень повинен бути єдиним за 

кольором”. ,,Шостий рівень вежі повинен бути жовтим”. ,,Вежу повинні 

побудувати саме ви”. «Якщо за ,,цеглини” візьмуться інші члени вашої 

команди, зупиніть їх і наполягайте, що побудуєте вежу самостійно”. 

Час: 20 хвилин. 
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Хід вправи 

Викладач розподіляє студентів на міні-групи по 3-6 осіб, кожна група 

отримує деяку кількість деталей для конструктора і пояснює, що кожна 

команда повинна побудувати вежу, але під час роботи не можна розмовляти. 

Кожен учасник отримує додаткові ,,таємні” інструкції на картках. 

Обговорення:Чи відбувалися в процесі спільної роботи конфлікти? 

Яким чином вони вирішувалися? Наскільки швидко учасники команди 

зрозуміли, що для ефективної взаємодії необхідно зрозуміти цілі кожного? 

Як в реальній діяльності команди можливо інтегрувати інтереси кожного? 

Вправа ,,Переправа” 

Мета: тренування навичок обговорення і прийняття спільного рішення, 

введення норм комунікації в команді; усвідомлення того, хто в команді 

займає лідерські ролі, що допомагає, а що заважає команді досягати спільних 

результатів, а також того, що можливості команди більше, ніж просто сума 

можливостей окремих її учасників. 

Необхідні матеріали: дві мотузки довжиною близько 1,5 метра кожна.  

Час: 30 хвилин. 

Хід вправи 

Мотузки кладуть на підлогу паралельно одна одній таким чином, щоб 

відстань між ними була близько 4-5 метрів. Вся група стає за одну з мотузок. 

Викладач надає інструкції: ,,Ви всією командою подорожували на 

космічному кораблі і зазнали катастрофи. На щастя, на допомогу вам 

прийшов інший космічний корабель, який готовий прийняти всіх вас у себе 

на борту. Зона за обома мотузками – безпечна зона, де вам потрібно всім 

опинитися. Зона між мотузками – небезпечна зона, яку вам потрібно 

подолати. Ваша мета – всією командою опинитися за другою мотузкою. При 

цьому ви не можете ногами торкатися підлоги між мотузками, якщо це 

станеться – вся команда повертається на лінію старту. Також ви не можете 

використовувати для переправи ніякі предмети, такі як стільці, столи”. 
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Питання для обговорення: Хто займав найбільш активну позицію у 

процесі пошуку рішення? Хто нічого не робив? Хто координував діяльність 

групи, а хто вносив безлад? Лідерства та ініціативи було занадто багато або 

занадто мало? Що допомагало або заважало ефективної діяльності команди? 

Які норми взаємодії можна ввести для того, щоб в майбутньому діяти більш 

ефективно? 

Вправа ,,Разом ми сила” 

Мета: формування в студентів усвідомлення того, що можливості команди 

більше, ніж просто сума можливостей окремих її учасників. 

Необхідні матеріали: папір, олівці.  

Час: 15 хвилин. 

Хід вправи 

Кожен учасник протягом 5 хвилин складає список своїх сильних і 

слабких сторін у своїй сфері діяльності. Потім робота відбувається в міні-

групах або всі учасники (якщо група не велика) складають загальний список 

сильних і слабких сторін всієї команди. При цьому, якщо чийсь недолік 

компенсується сильною стороною іншого учасника, то цей недолік можна 

викреслити і не враховувати. Так само, якщо команда формує будь-які нові 

загальні недоліки або достоїнства, їх слід дописати в список. Після цього 

представник від кожної команди розповідає про те, що змінилося в списках 

достоїнств і недоліків, після того як вони були об'єднані. 

Після виконання вправи викладач організує обговорення того, чи 

дорівнюють можливості команди суми можливостей її учасників, чи 

компенсуються недоліки і посилюються гідності кожного в командній 

взаємодії? 

Вправа ,,Чарівна пляшечка” 

Мета: усвідомлення необхідності і розробка змін, що сприятимуть 

покращенню командної роботи. 

Необхідні матеріали: папір для нотаток, олівці, папір формату А 3.  

Час: 30 хвилин. 
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Хід вправи 

Викладач дає групі такі інструкції: ,,Уявіть собі, що ви і ваша команда 

знаходять стару лампу, хтось бере її в руки, потирає і з неї з'являється 

чарівний джин. Тепер ви можете загадати три бажання. Але є маленький 

нюанс, так як лампу ви знайшли разом зі своєю робочою командою, то і 

бажання повинні стосуватися роботи. Ви можете змінити свого лідера, своїх 

колег, зробити більше перерву на обід, змінити штатний розклад тощо. 

Кожен може згадати свої три бажання”. Далі, кожен пише свої три бажання, 

що спрямовані на зміну робочої обстановки. І слідом формується загальний 

список побажань. 

Обговорення: Чи можна щось зробити, щоб ці зміни відбулися в 

реальності? Якщо ні, то, що можна зробити для покращання цього питання? 

Вправа ,,Розкажіть історію” 

Мета: формування здатності ефективної передачі ініціативи у процесі 

командної роботи. 

Час: 15 хвилин. 

Хід вправи 

Викладач пише на дошці назву будь-якого предмета, який можна 

побачити в магазині; назву будь-якого предмета, який можна подарувати на 

день народження мами; будь-який вид спорту; будь-яку їжу; ім'я будь-якої 

знаменитості; будь-який злочин; будь-яку професію. Потім він пояснює, що 

зараз групі потрібно буде придумати історію. При цьому перший учасник 

повинен буде почати зі слів ,,Одного разу я побачив абсолютно незвичайну 

річ ... ”. Наступний продовжує історію. Кожен повинен говорити по одному 

реченню і включати в розповідь дійових осіб і предмети, написані на дошці. 

Підведення підсумків: Для ефективного спілкування в групі необхідно 

вміти передавати ініціативу і давати кожному висловитися. 

Вправа «Плутанина» 

Мета: формування вмінь взаємодії у командній роботі. 

Час: 15 хвилин. 
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Хід вправи 

Всі студенти групи стають у коло і витягують вперед руки. Після цього 

кожен учасник повинен схопити своєю рукою за руку іншої людини. Не 

можна брати за руку свого сусіда або обома руками з'єднуватися з однією і 

тою ж людиною. Після того як всі взялися за руки, група повинна 

розплутатися, тобто, не розриваючи рук, зробити так, що б все знову стояли в 

колі. 

Обговорення: Що було легко, а що важко? Хто поводився активно, а 

хто чекав, поки все навколо нього розплутати? Хто брав на себе роль лідера, 

допомагаючи іншим розплутатися? Чи спостерігалися в команді нестача або 

надлишок лідерства? 

Імітаційна гра ,,Безлюдний острів” 

Розроблено за матеріалами сайту: Золотая шкатулка бизнес-тренера. 

ТОП 10: приемы, упражнения, игры, притчи и разминки для «живого» 

тренинга // http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2013/08/%D1%82%D0%B0%D1%82_1.pdf. 

Мета: розвиток навичок ефективної командної взаємодії, колективного 

прийняття рішень, стратегії співробітництва.  

Час: 1 год. 30 хвилин. 

Хід гри 

1. Обговорення проблеми і ранжування завдань за ступенем значущості 

їх вирішення. 

2. Розробка колективної стратегії виживання (робота в малих групах). 

3. Розробка морально-психологічного кодексу взаємин (можна назвати 

його ,,кодексом честі жителів острова”), приблизно 15-20 пунктів. 

4. Презентації проєктів, питання і відповіді.  

5. Міжгрупова дискусія. 

6. Аналіз результатів і підведення підсумків. 

Інформація для учасників гри. В результаті корабельної аварії ви 

опинилися на безлюдному острові. На ньому багатий тваринний і рослинний 

http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D1%82%D0%B0%D1%82_1.pdf
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D1%82%D0%B0%D1%82_1.pdf
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світ, але життя повне небезпеки: отруйні рослини і тварини, зливові дощі, 

короткий день, жорстокий холод, візити канібалів з сусідніх островів. В 

найближчі кілька років ви не зможете повернутися в рідні краї, до свого 

звичайного життя. Ваше завдання: створити для себе нормальні умови, в 

яких ви могли б вижити і досить комфортно психологічно і фізично жити. 

Необхідно зрозуміти всю серйозність і небезпеку ситуації. Відомо, що люди 

у таких обставинах іноді втрачають людську подобу, між ними спалахують 

сварки і бійки, часом навіть зі смертельним результатом. Тут не місце для 

розваг і балаканини – вам треба їсти і пити, облаштувати собі житло, щоб 

сонце не спалило вашу шкіру і ви могли сховатися в сезон дощів від злив, а 

взимку від холодів і вітрів. Вам потрібно освоїти острів, організувати на 

ньому господарство. Необхідно налагодити і соціальне життя: розподілити 

основні функції та обов'язки. Слід продумати і те, яким чином ці функції і 

обов'язки будуть регламентуватися, виконуватися, контролюватися. 

Починати доцільно з прийняття рішення про державний устрій, структуру 

влади на острові. Хто керуватиме життям людей? Хто буде приймати 

остаточне рішення: всі жителі острова одноголосно (консенсус), або проста 

більшість, або група найавторитетніших жителів, або одноосібно лідер 

(обраний або призначений, висунутий за власною ініціативою)? Яким чином 

буде контролюватися виконання указів, розпоряджень: під страхом 

покарання, смерті, як-то ще? Як і ким буде розподілятися їжа: порівну; за 

принципом трудовому внеску кожного; чи більше сильним, щоб краще 

працювали; або, навпаки, слабким, щоб вижили? Чи має право людина жити 

на вашому острові ізольовано від інших, нікого не слухаючи і нікому не 

підкоряючись? А якщо такий спосіб життя зробить його слабким, 

хворобливим, а значить, тягарем для інших, якими будуть ваші дії? Як 

будуватимуться відносини з аборигенами острова, з канібалами з сусідніх 

островів: в мирний час, в разі збройного нападу? І таке інше.  
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Завдання для учасників гри:  

• змоделювати проєкт життя на острові на ближню, середню і далеку 

перспективи: правові, політичні, економічні та соціальні аспекти;  

• розробити ,,кодекс честі острів'ян”;  

• розробити санкції за порушення встановлених правил;  

• здійснити презентацію командних проєктів. 

Всі напрацьовані учасниками гри матеріали бажано оформляти 

візуально (на плакатах або дошці). Після презентації інформації від кожної 

групи організовується міжгрупова дискусія, на якій ставляться запитання, 

формулюються відповіді, виробляються конструктивні підходи та 

критикуються ті рішення, що здаються протиборчим командам 

неправильними. У процесі підведення підсумків гри необхідно виявити 

сферу слабкої компетентності учасників, звернути особливу увагу на стиль і 

манеру взаємодії, на способи узгодження і прийняття рішень, профілактику і 

попередження конфліктних ситуацій, бажання і вміння студентів слухати і 

чути інших, враховувати їх думку, вести переговори, висловлювати свої 

думки чітко і зрозуміло. Оскільки гра інтерактивна, доцільно зробити аналіз 

поведінки кожного з точки зору вибору стратегій взаємодії, гнучкості їх 

використання, вдалих і невдалих технологій організації та підтримки 

контакту з партнерами, індивідуального стилю і емоційної культури.  

 

Список використаних джерел 

Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упорядник                             

Л. Галіцина. – Київ, 2005. – 128 с. 

Методика проведення тренінгів: метод.рек. – Львів: Гол. управління 

держ. служби України в Львівській обл., 2006 – 39с.  

Худышкина Р. В. Тренинг по тимбилдингу (тренинг 

командообразования) https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2017/04/07/trening-po-timbildingu-trening-komandoobrazovaniya 
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Додаток В. 9 

 

Завдання для розвитку аналітичних, креативних та комунікативних 

умінь студентів з метою формування їх конкурентоспроможності на 

заняттях з дисципліни  ,,Економіка підприємства” за темою ,,Економічна 

ефективність інноваційної проєктної діяльності” 

 

Розроблено у співпраці з доктором економічних наук професором                       

Н. М. Богдан. 

Мета: Навчити студентів давати оцінку варіантам рішень стосовно 

інноваційних проєктів на підприємстві та визначати оптимальний варіант 

за критерієм економічної ефективності та ЧТВ (чистої теперішньої 

вартості).  

Завдання 1 

1. Ознайомтесь з інформацією щодо варіантів рішень стосовно 

негативних соціально-економічних наслідків реалізації технологічної 

інновації на підприємстві. 

Первинні інвестиції в інноваційний проєкт становлять 400 тис. грн. 

Починаючи з другого року від початку впровадження інновації вона 

функціонує в проєктному режимі і приносить прибуток, який відповідає 

20%-вій нормі на вкладений капітал. Ставка дисконту – 10%. Строк служби 

інновації – 8 років, при цьому економічний режим її функціонування 

залишається незмінним протягом усього вказаного періоду. Але експлуатація 

інновації пов'язана з понаднормовим електромагнітним випромінюванням. 

Існують два варіанти реакції на дану ситуацію. 

Перший варіант: витратити більше коштів на вдосконалення інновації 

таким чином, щоб уникнути зайвого випромінювання. Це підвищить 

первинні інвестиції на 12 тис. грн., а собівартість продукції зросте щорічно 

на 550 грн. 

Другий варіант: залишити інновацію без змін, дбаючи про економію 



604 
 

 

коштів фірми. Витрат, безпосередньо пов'язаних з негативним результатом 

соціального характеру, у місці впровадження не виникає. Але фірма почне 

втрачати кошти, компенсуючи працівникам заподіяну шкоду. Це – виплати за 

листами непрацездатності, підвищені витрати на реабілітаційні заходи, 

медичне страхування тощо. У зв'язку з цим на п'ятому році функціонування 

інновації виникнуть поточні витрати, пов'язані з компенсацією шкоди 

робітникам на 5,5 тис. грн., на шостому році – на 6,9 тис. грн., на сьомому – 

на 8,4 тис. грн. Крім того, внаслідок впливу електромагнітних хвиль на 

обладнання вже на п'ятому році треба здійснити капітальний ремонт вартістю 

31,5 тис. грн. 

2. Визначить оптимальний варіант ліквідації негативних соціально-

економічних наслідків реалізації технологічної інновації за критерієм 

економічної ефективності та обґрунтуйте свій вибір письмово. При 

виконанні завдання використовуйте методичні вказівки, що додаються. 

Завдання 2 

1. Ознайомтесь з інформацією та таблицею витрат і доходів, 

пов’язаної з реалізацією інноваційного проєкту на підприємстві.   

Підприємство має на меті реалізацію інноваційного проєкту, що 

передбачає поліпшення роботи цеху переробки відходів виробництва. 

Фахівцями було розроблено таблицю витрат і доходів, пов’язаних з 

реалізацією проєкту: 

Рік Витрати, млн. грн. Вигоди, млн. грн.  

1 1,09 0 

2 4,83 0 

3 2,38 0,45 

4 2,50 0,98 

5 1,99 1,4 

6 0,67 1,67 

7 0,94 3,34 

8 1,30 5,00 

9 1,62 6,68 

10 1,92 5,38 
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2. Визначить доцільність здійснення проєкту за критерієм ЧТВ 

(чиста теперішня вартість), якщо реальна ставка прибутковості 

інвестицій – 10%. 

3. Поясніть, як зміниться рішення, якщо реальна ставка зросте до 

15%? При виконанні завдання використовуйте методичні вказівки, що 

додаються. 

Методичні вказівки до виконання завдань 

Показник відносної економічної ефективності капіталовкладень 

використовується за існування кількох альтернативних варіантів інновацій, 

причому реалізація інновації передбачає різнобічний вплив на виробничий 

процес, який полягає у зміні витрат і в поліпшенні збуту продукції, що 

зменшує величину питомих витрат на її виготовлення. Критерієм вибору є 

мінімум приведених витрат. 

Показник річної економічної ефективності охоплює умовну річну 

економію витрат, фактичну економію витрат та річний економічний ефект.  

Річний економічний ефект визначається за формулою 

   додК*ЕекСЕ нр −= ,                                  (1) 

 де екС– річна економія витрат (собівартості); 

нЕ – показник нормативної економічної ефективності, величина якого 

залежить від прийнятого для підприємства рівня віддачі від капіталовкладень 

(як правило, 15%, тобто 
нЕ = 0,15); 

додК – додаткові капіталовкладення, пов’язані з реалізацією інновацій. 

Також для розрахунку річного економічного ефекту застосовується 

більш розширена формула 

  прн22н11р В*)Е*КС()Е*КС(Е +−+= ,                       (2) 

де С1, С2 – собівартість одиниці продукції до і після впровадження інновацій; 

К1, К2 – питомі капіталовкладення до і після впровадження інновацій; 

Впр – кількість продукції, що планується виготовити за рік. 

Термін окупності капіталовкладень розраховується за формулою 
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Річний економічний ефект. Визначається приведенням капітальних 

витрат до поточних протягом умовного року за формулою 

   К*ЕСЕ нреф  −= ,                                          (4) 

де  К – додаткові капіталовкладення, пов'язані з реалізацією інновацій;  

нЕ – показник нормативної економічної ефективності, величина якого 

залежить від прийнятного для підприємства рівня віддачі від 

капіталовкладень (як правило, для устаткування достатнім є рівень 15%, 

тобто  
нЕ = 0,15). 

Економічна ефективність інноваційного проєкту визначається 

розміром чистого прибутку, отриманого за рахунок реалізації інновації 

протягом життєвого циклу проєкту. При розрахунку економічної 

ефективності слід обов’язково враховувати зміну вартості грошей у часі, 

оскільки від вкладення інвестицій до отримання прибутку минає чимало 

часу. Тобто, треба враховувати дисконтування – перерахунок вигод і витрат 

для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконту. 

Воно ґрунтується на використанні техніки складних процентів. 

Величина суми, яку ми одержимо після реалізації інноваційного 

проєкту 

  
t)r1(

PV
FV

+
= ,                                              (5) 

де  FV – майбутня вартість (сума) 

PV – теперішня вартість (сума). 

Норма дисконту позичкового капіталу – відповідна відсоткова ставка, 

яка визначається умовами відсоткових виплат і погашення позик. 

Коефіцієнт дисконтування, що показує різницю між теперішньою та 

майбутньою вартістю розраховується за формулою 

 =дК
t)r1(

1

+
                                                  (6) 
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де t – номер кроку розрахунку;  

 r – постійна норма дисконту (у %). 

Чиста теперішня вартість ЧТВ (інтегральний ефект)  - це різниця 

результатів і витрат за розрахунковий період, приведених до одного, як 

правило, початкового року, тобто з урахуванням їх дисконтування 

 дtt K*)BД(ЧТВ −= ,           (7) 

 де t – розрахунковий рік; 

tД – доходи в t-тий рік; 

tB – інноваційні витрати в t-тий рік; 

дК – коефіцієнт дисконтування. 

Чиста теперішня вартість інноваційного проєкту розраховується 

також за формулою, згідно прийнятій міжнародній термінології 

0

n

1t
t

t I
)r1(

CF
NPV −

+
=

=

,                                         (8) 

де 
tCF  – сума грошових потоків по проєкту; 

  
0І  – начальна сума інвестицій  у проєкт. 

Індекс рентабельності інвестицій – це відношення приведених 

доходів до приведених на цю ж дату витрат, що супроводжують реалізацію 

інноваційного проєкту 

    



=
kk

k

p
A*B

Ak*D
I                                             (9) 

Якщо ЧТВ (NPV) позитивна, то індекс рентабельності >1, і навпаки. 

При Ір > 1, інноваційний проєкт вважається економічно ефективним, і 

навпаки. 

Внутрішня форма рентабельності (ВНР) – показує ту норму 

дисконту Ер, за якої величина дисконтова них доходів за певне число стає 

рівною інвестиційним вкладенням  у реалізацію проєкту. У такому разі 

доходи і витрати проєкту визначаються приведенням до розрахункового 

моменту. 
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Отже, норма рентабельності – це таке порогове значення 

рентабельності, яке забезпечує рівність нулю інтегрального ефекту, 

розрахованого на економічний термін життя інноваційного проєкту. Вона 

дорівнює максимальному відсотку за позиками, який можна платити за 

використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на 

беззбитковому рівні. 

Розрахунок внутрішньої норми рентабельності здійснюють методом 

послідовних наближень ЧТВ до нуля за різних ставок дисконту 

ВА

)АВ(*A
AE

п

п
p

−

−
+= ,         (10) 

де В – величина ставки дисконту, за якої ЧТВ негативна; 

Ап – величина позитивної ЧТВ за величини ставки дисконту А; 

В – величина негативної ЧТВ за величини ставки дисконту В. 

 Термін окупності інноваційного проєкту – це період, протягом якого 

додатковий прибуток, отриманий внаслідок реалізації інноваційного проєкту, 

забезпечить повернення інвестицій.  

Дисконтований строк окупності проєкту розраховується за 

формулою 


= +

=
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1t
t

t

0

t*)r1(
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I
T                                          (11) 

Точка беззбитковості визначається для визначення того обсягу 

продукції, який потрібно реалізувати на ринку за прогнозного рівня цін на 

неї, досягнення якого забезпечує прибутковість проєкту. Точка 

беззбитковості (критичний обсяг продукції) розраховується за формулою 

змод
без

ВЦ

постВум
Т

−

−
= ,                                  (12) 

 де В ум-пост – умовно-постійні витрати підприємства; 

Ц од – ціна одиниці продукції; 

В зм – змінні витрати підприємства на одиницю продукції. 
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Додаток  В. 10 

 

Завдання для розвитку аналітичних, креативних та комунікативних 

умінь студентів з метою формування їх конкурентоспроможності на 

заняттях з дисципліни ,,Конкурентоспроможність підприємства” за 

темою ,,Оцінка мезосреди підприємства. Аналіз конкуренції” 

 

Розроблено у співпраці з доктором економічних наук, професором 

Н. М. Богдан. 

         Мета: Навчити студентів проводити аналіз такого елементу 

мезосреди підприємства як конкуренти, сформувати вміння аналізувати 

конкурентні переваги та недоліки, визначати конкурентоспроможність 

підприємств муніципальної економіки та інших підприємств з 

використанням порівняльних таблиць.  

 

Завдання 

1. Ознайомтесь з інформацією щодо використання оцінки такого 

елементу мезосреди підприємства як конкуренти та аналізу конкурентів. 

Оцінка мезосреди підприємства 

Структурування мезосреди підприємства дозволяє виділити такі 

об'єкти аналізу: продукція підприємства, ринок, на якому функціонує 

підприємство, споживачі і конкуренти. 

 

Аналіз конкурентів 

Коли люди користуються послугами, вони фактично купують переваги, 

які надають їм ці послуги. Тому метою підприємства повинні бути послуги з 

однією або декількома істотними відмінностями, які помічають і цінують 

покупці. Це означає, що покупці повинні сприймати ваші послуги такими, які 

мають переваги і є більш вигідними з точки зору вартості, ніж послуги 

конкурента. 
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Чим більше організація (підприємство) буде знати про своїх 

конкурентів, тим більше воно зможе зробити для того, щоб надавати послуги 

більш високої якості, і зробити їх більш привабливими для клієнтів. 

2. Уявіть себе економістом підприємства муніципальної економіки. 

Проаналізуйте переваги / недоліки послуг ваших конкурентів 

використовуючи відповіді на наведені нижче питання :  

1. Хто є основним конкурентом підприємства на кожному ринку? 

Скільки і які конкретно фірми пропонують аналогічну продукцію? 

2. Які методи конкурентної боротьби вони застосовують? 

3. Яку частку ринку займають і чому? 

4. Які перспективи розвитку конкуренції (за обсягами продажів, 

доходів, впровадження нових товарів). 

5. Наскільки ціни відображають витрати, попит, 

конкурентоспроможність товару? 

6. Яка можлива реакція покупців на зростання або зниження цін? 

7. Як ставляться покупці до існуючих цін? 

8. Чи використовується політика стримуючих цін? 

9. Як діє підприємство, якщо конкуренти знижують ціну. 

3. Заповніть таблиці 1 та 2 з відомостями про конкурентів Вашого 

підприємства. 

 

Таблиця 1 

Конкуренти 

Назва,  

адреса 

Основні 

товари 

(послуги) 

Географічні 

ринки 

Основні 

переваги 

Основні 

недоліки 

1 2 3 4 5 
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Таблиця 2 

Ціни конкурентів 

Назва 

компанії 

конкурента 

Назва та 

опис 

продукта 

Ціни Ціна вашого 

підприємства Найбільш 

висока 

Середня Найбільш 

дешева 

1 2 3 4 5 6 

 

4. Використовуючи відповіді на запитання та інформацію таблиць 1 та 2, 

складіть доповідь щодо конкурентів Вашого підприємства, їх переваг та 

недоліків, а також тих характеристик Вашого підприємства, які дають 

змогу досягти конкурентних переваг над конкурентами у певному секторі 

ринку. 

5. У складі малих груп порівняйте конкурентні переваги підприємства 

муніципальної економіки та його конкурентів використовуючи таблицю 3. 

Наведіть висновки Вашої дискусії. 

 

Таблиця 3 

Переваги організацій муніципальної економіки перед конкурентами 

Найменування Організація Конкуренти 

1. Вартість  послуг, що надаються низка висока 

2. Обслуговування замовників гарантійне та 

післягарантійне 

гарантійне 

3. Система знижок існує не існує 

4. Якість обслуговування висока висока 

5. Витрачання коштів, отриманих 

від реалізації послуг 

на потреби 

населення 

на власні 

потреби 

6. Зв’язок з замовниками постійна тільки під час 

надання послуги 
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Додаток  В. 11 А 

 

Проєкт з соціальної організації міста для розвитку соціальної активності 

та комунікативних умінь студентів з метою формування їх 

конкурентоспроможності на заняттях з дисципліни  ,,Місто як соціальна 

система” за темою ,,Місто у сучасному суспільстві” 

 

Матеріали підготовано у співпраці з кандидатом філософських наук, 

доцентом Л. О. Радіоновою. 

Мета проєкту: розвиток у студентів навичок емпіричної роботи в місті та 

проведення аналізу конкретного міста з точки зору наявності чи відсутності 

комфортного міського середовища, розвиток вмінь створення проєктів 

багатовимірного міського середовища як комплексного життєвого простору з 

урахуванням його соціальної адресності. 

Мета проєкту з формування конкурентоспроможності фахівця. 

Конкурентоспроможність майбутнього фахівця розвивається за рахунок 

розробки критичного соціологічного погляду і вміння застосовувати 

соціологічні теорії до аналізу міського соціуму, розвитку соціальної 

активності, відповідальності, творчого потенціалу фахівця також створення 

ефективного конкурентоспроможного проєкту і його презентації. 

Підготовку до створення проєкту сфокусовано на питаннях соціальної 

організації міста, аналіз різновидів соціальних зв'язків і моделей соціального 

життя, властивих містам та їх різним культурним контекстам. Аналіз міських 

спільнот дозволяє зосередитися на соціальному житті городян, 

територіальних об'єднань (мереж взаємодій), вивчаючи соціокультурні 

процеси життя міських спільнот, публічне і приватне в їх життєвому 

просторі, зупиняючись на дослідженнях міської повсякденності.  Проєкт 

передбачає надання пропозиції щодо розвитку свого рідного міста, з 

використанням теорій, розглянутих в курсі «Місто як соціальна система».  
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Завдання проєкту 

 

1. Використовуючи теорії, розглянуті в курсі «Місто як соціальна 

система» створіть модель багатовимірного міського середовища як 

комплексного життєвого простору, що володіє біоекологічним, 

економічним, соціоструктурним (суспільно-груповим) і соціокультурним 

(нормативним, ціннісно-смисловим) вимірами. При виконанні проєкту 

використовуйте надані методичні вказівки. 

2. Дотримуйтесь соціальної адресності проєкту, тобто використання 

теорії поколінь. Міські проєкти повинні бути прив'язані до конкретних 

поколінь міста, а не зосереджуватись на середньостатистичному 

городянині.  

3. При виконанні проєкту беріть до уваги таку інформацію: 

а) специфіку конкретної ситуації, наданої у формі переліку актуальних 

життєвих проблем, що розглядаються з різних соціальних позицій 

(статусних груп, економічних і політичних інтересів, наукових розрахунків); 

б) специфіку конкретної ситуації, наданої у формі ймовірної моделі 

тенденцій, що намітилися у розвитку міста; 

в) встановлення і досягнення пріоритету локального і 

самоорганізованого початку над глобальним, відомчим і таке інше. 

4. Надайте рекомендації щодо соціокультурного розвитку міського 

середовища в місті N. Оформіть завдання у вигляді проєкту та усної 

презентації на 10-15 хвилин. 

 

Методичні вказівки до виконання проєкту з соціальної організації міста 

 Завдання вимагає створення соціально значущих об'єктів публічного 

типу. Тип об'єкта, його необхідні характеристики і методи його створення 

визначаються потребами професійної діяльності у відповідній сфері або 

цілями розвитку певних навичок і вмінь.  
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При виконанні завдання доцільно виділити в рамках обраної теорії 

розвитку міста (або кількох теорій) проблемну зону, зробити змогу 

самостійно її вивчити і творчо підійти до представлення отриманих 

результатів. Виокремити проблемні аспекти допомагають матеріали лекцій, 

статистичні, довідкові та спеціалізовані джерела інформації (дані 

соціологічних досліджень), інтернет-джерела, сайти компаній. 

 

I. Діагностичний етап 

Проведіть польове дослідження як діагностичний етап загального 

дослідження проблеми. Змістом даного етапу є: 

1. Збір інформації про проблеми населення, яке проживає на даній 

території. 

2. Збір інформації про специфіку сприйняття ситуації різними групами 

населення. 

3. Спостереження за городянами в конкретному парку (в сквері, на 

вулиці). Проводячи спостереження, визначте які культурно-антропологічні 

типи городян (і за якими ознаками) вони представляють. 

4. Проведіть візуальне спостереження в одному і тому ж місці міста в 

різний час дня. Визначте, які покоління городян переважно відвідують одне і 

теж ж місці в різний час доби. 

 

II. Конструктивно-комунікативний етап 

Змістом даного етапу є формулювання висновків спостережень. Корисним є 

аналіз додаткової літератури, звернення до джерел в Інтернеті і до наукової 

періодичної преси (Додатки В, Г, Д, Е).  

 

Методологічні основи проєкту соціокультурного розвитку міста. 
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Интенционально-ситуаційний принцип 

Основні ідеї: 

1. проєкт повинен бути спрямований на реалізацію інтенцій конкретних груп 

населення (теорія поколінь); 

2. повинен зачіпати значущі аспекти їх життєдіяльності конкретний груп 

населення; 

3. повинен розроблятися і бути направлений на вирішення конкретної 

проблемної «ситуації» (наприклад, соціальна реабілітація). 

Умови, в яких протікає життя людей, являють собою не просту сукупність 

(конгломерат) окремих обставин (чинників): економічних, екологічних, 

матеріально-технічних, культурних і т.п., а системну, якісну «ситуацію», що 

є, по-перше, певним способом життя населення, що не зводиться до 

особливостей поведінки представників статусних груп (наприклад, покоління 

Y і Z по-різному поводиться в різних місцях території і різних локусах 

міського простору) - онтологічний аспект ,,ситуації”; 

по-друге, певне сприйняття, переживання, прийняття способу життя; 

ситуація існує як життєвий світ особистості, що не зводиться до 

усвідомлення статусно-рольових позицій - інтенціональний аспект 

,,ситуації”. Интенциональность розуміється як рівнодіюча мотивів і цілей 

(наприклад, теорія 3-го місця в місті). 

 

Проблемно-комунікативний принцип. Основна ідея: існують стійкі 

сукупності людей (інтенціональних групи), які однаково сприймають і 

інтерпретують ситуацію. Групи цього типу не збігаються із групами, 

утвореними за традиційними підставами: статусними, ідеологічними, 

культурними. Підставою для группоутворення є спільність сприйняття світу і 

конкретної ,,ситуації” як сукупності проблем, що мають інтерсуб'єктивні 

значення. Ідея соціокультурного проєктування полягає в тому, що соціальні 

заходи в місті повинні бути спрямовані на вирішення тих проблем, які 

визнаються значущими інтенціональними групами, з яких і складається 
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реальне населення. Конструювання середовища повинно здійснюватися в 

режимі комунікації, через узгодження значень, смислів, цілей, якими 

керуються люди у своїй життєдіяльності. 

 

Методи опроса в соціокультурному проєктуванні 

Мета - знайти точки сполучення різного сприйняття проблемної 

ситуації всіма суб'єктами проєктування і виробити концепцію ситуації, що 

включає в себе розуміння проблем і способів їх вирішення. 

Техніка опитування - ситуаційно - біографічне інтерв'ю 

стандартизованого типу. 

Структура опитувальника. 

Блок А. Мета - виявити значимі для респондента проблеми, встановити 

ступінь їх актуальності, пріоритетності, взаємозв'язку, можливості 

розв'язання. 

Завдання: 1. Виявіть суб'єктивну оцінку факту наявності, характеру 

інтерпретації і ступінь актуальності проблем.  

2. Виявіть уявлення про час, механізмі і можливості вирішення 

конкретних проблем. 

Блок Б. Типологія респондентів – жителі міста. 

Мета - виявити особливості респондентів, що дозволяють віднести їх 

до певних ,,інтерпретаційних” типів, для яких характерний свій спосіб 

інтерпретації ситуації. 

Завдання. 1. Виявіть основні емпіричні індикатори певних 

інтерпретаційних типів особистості. 

 2. Виявіть принципи (соціальні, культурні, етичні та інші) сприйняття 

ситуації різними інтерпретаційними типами. 

Можливості використання матеріалів опитування, що сприяють 

підвищенню конкурентності проєкту. 
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1. Виявлення стійких поєднань проблем для визначення і типологізації 

життєвих ситуацій. Це ключова інформація для реалізації прогнозного 

соціального проєктування. 

2. Визначення ступеня напруженості проблемної життєвої ситуації з 

перевіркою деяких гіпотез, зв'язків, ситуаційної напруженості з окремими 

проблемами. 

3. Виявлення стійких ознак, характеристик груп респондентів, для яких 

характерний певний тип проблемної ситуації (типологія "проблемних" груп). 

4. Виділення факторів, які можуть бути піддані коригуючим 

управлінським впливам з метою ослаблення «ступеня проблемності» 

життєвих ситуацій у окремих категорій городян. 

5. Визначення поширеності різних типів проблемних життєвих ситуацій 

в міських зонах та зв'язку типових ситуацій з характеристиками даних зон. 

В якості головних компетентностей студентів при виконанні проєкту 

виділяють: високий ступінь самостійності; вміння логічно обробляти 

матеріал; вміння самостійно порівнювати, зіставляти і узагальнювати 

інформацію; вміння класифікувати інформацію за певними ознаками; вміння 

висловлювати своє ставлення до описуваних явищ і подій; вміння давати 

власну оцінку будь-якої роботи та презентувати інформацію у 

конкурентному середовищі. 

 

Основна література: 

Визгалов, Д. В. Брендинг города / Денис Визгалов [предисл.                   

Л. В. Смирнягина]. – М. : Фонд «Институт экономики города», 2011. – 166 с. 

Пирогов С. В. Конспект лекций: социология города /                                    

С. В. Пирогов. –  Томск : ТГУ, 2003. – 180 с. 

Ричард Флорида Ричард. Кто твой город? / Ричард Флорида. – Strelka 

Press, 2014. – 255 с. 

Маккуайр Скотт. Медийный город. Медиа, архитектура и городское 

пространство / Скотт Маккуайр. – М. : Strelka Press, 2014. – 311 с. 
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Лэндри Чарльз. Креативный город / Чарльз Лэндри. – М. : Классика. – 

XXI, 2006. – 235 с. 

 

Додаткова література: 

Грац Р. Город в Америке: жители и власти / Р. Грац [пер. с англ.                      

В. Глазычева]. – М. : Ладья. 1995. – 162 с. 

Колхас Р. Нью-Йорк вне себя / Р. Колхас [пер. с англ. А. Смирновой]. – 

М. : Стрелка-пресс, 2013. – 192 с. 

Лефевр А. Идеи для концепции нового урбанизма / А. Лефевр // 

Социологическое обозрение, 2 (3). – 2003. – С. 53–72. 

Пузанов К. Территориальные границы городских сообществ /                       

К. Пузанов // Социология власти, (3). – 2013. – С. 32–41. 

Gehl J. Cities for People, Copenhagen: Island Press. – 2010. – 160 р. 

Hackworth J. The Neoliberal City: Governance, Ideology and Development 

in American Urbanism, N. Y. : Cornell University Press. – 2000. – 321р. 

Holston J. The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia, 

Chicago: University of Chicago Press. – 1989. – 126 р. 

Jackson K. T., Ballon H. (eds) Robert Moses and the Modern City: The 

Transformation of New York. N. Y.: Norton. – 2007. – 114 р. 
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Додаток  В. 11 Б 

 

Проєкт студента з дисципліни ,,Місто як соціальна система” за темою 

,,Теоретико-методологічні основи дослідження зоопарку як публічного 

простору” 

 

Підготовано студентом Лось А. В. 

Що таке публічні простори, і чим вони відрізняються від інших типів 

міських територій? 

Публічний міський простір передбачає, що це місце для проведення 

діяльності, що відображає інтереси городян - там людина затримується, а не 

проходить повз них, як це відбувається з просторами транзитними. 

Публічний простір має не тільки культурну, а й фізичну межу, він окреслен 

будівлями. А до цих стін, як мушлі до скель, налипають різні форми міського 

життя. 

Вивчення публічних просторів, їх сприйняття і використання 

городянами, а також соціальні функції дозволяють розкрити характер 

соціальних змін, що відбуваються в місті. 

Публічні простори напівфункціональні і є важливою складовою життя 

міста. У соціальних науках під функціями розуміються деякі стійкі 

характеристики об'єкта, сукупність яких дає загальне уявлення про місце 

того чи іншого об'єкта або процесу в походженні, існуванні, розвитку 

глобального цілого, а також про взаємозв'язок і залежності його складових.  

Р. Мертон визначав явні функції і приховані (латентні) функції, з яких            

перші – усвідомлені, а другі – несподівані, а іноді навіть і не усвідомлені. 

Отже, відкриті простори покликані служити досягненню явних 

соціально-значущих цілей - організації дозвілля та забезпечення ефективного 

проведення часу, безпеки городян, з одного боку і латентних - інтеграції і 

формуванню почуття ідентичності, що дозволяє мобілізувати їх на 
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соціально значущі позитивні заходи, а також соціалізації жителів міста, з 

іншою. 

Зоопарк - це місце, куди приходять люди разом зі своїми близькими і 

друзями, щоб відпочити від міського шуму і щоденної побутової метушні. 

Відвідування зоопарків сприяє розвитку доброзичливих відносин людей, 

збереженню і примноженню традицій сімейного спілкування. 

У Харківському зоопарку зберігаються і вивчаються представники 

дикої фауни всіх континентів Землі. Крім того, Харківський зоопарк є 

культурно-просвітницьким закладом. У ньому проводяться екскурсії для 

дітей та дорослих, лекції, даються консультації з питань охорони тваринного 

світу та природи взагалі. Проводяться лекції та покази тварин у дитячих 

садках. 

 

ТЕОРІЯ СИМВОЛІЧНОГО ІНТЕРАКЦІОНІЗМУ 

Основні положення символічного інтеракціонізму зводяться до 

наступного: 

 люди взаємодіють один з одним, керуючись перш за все символічними 

значеннями, які вони надають тим чи іншим об'єктам; 

 самі символи є продуктом соціальної взаємодії (інтеракції) між людьми; 

 символічні значення виникають і змінюються за допомогою інтерпретації і 

перевизначення символів. 

Представники інтеракціонізму стверджують, що індивід створює свої 

об'єкти на основі тих значень, які він їм надає. З точки зору Міда, люди 

знаходять свою людську природу завдяки тому, що взаємодіють за 

допомогою символів, найважливіші з яких представлені в мові. Саме мова є 

найпершим і основним фактором людської взаємодії, ,,всі люди створюються 

в розмовах”, вважають інтеракціоністи; якщо немає мовного спілкування, то 

немає і людини. При спілкуванні індивіди як би обмінюються символами. 

Щоб інтеракція (спілкування) тривала, кожен залучений в неї повинен ще й 

інтерпретувати наміри інших за допомогою прийняття ролі, тобто поставити 
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себе на місце партнера. Саме ж спілкування є обмін взаємозрозумілими 

символами з метою досягнення практичних результатів у спільній діяльності. 

РОНАЛЬД СМІТ ТА ВАЛЕРІ БАННІ: ТЕОРІЯ СИМВОЛІЧНОГО 

ІНТЕРАКЦІОНІЗМУ ТА АРХІТЕКТУРА 

Автори вважають символічний інтеракціонізм однією з найважливіших 

соціологічних теорій, яка здатна допомогти в поясненні фундаментальних 

взаємозв'язків архітектури з людськими думками, емоціями і поведінкою. 

Автори стверджують, що теорія символічного інтеракціонізму сприяє 

кращому розумінню архітектури за трьома напрямками. По-перше, вона 

привертає увагу до наявності потенційного взаємовпливу, існуючого між 

індивідуумом і спроєктованим для нього матеріальним оточенням. По-друге, 

символічний інтеракціонізм дає ,,можливість зрозуміти, яким чином штучно 

створена обстановка втілює в собі наші уявлення про навколишній світ” ,,І, 

нарешті, по-третє, використовуючи цю теорію, можна виявити, що 

вищезгадане матеріальне оточення є чимось більшим , ніж просто декорацію, 

на тлі якої ми здійснюємо різні вчинки. Якраз навпаки: деякі штучно створені 

будинки, місця і об'єкти виступають в якості факторів, які безпосередньо 

впливають на наші думки і дії, недвозначно запрошуючи нас до 

самовираження”. 

ТЕОРІЯ ПОКОЛІНЬ 

Теорія поколінь була створена в 1991 році американськими вченими 

Нейлом Хоувом і Вільямом Штраусом. Причому вона виникла на стику 

декількох наук. Нейл Хоув був економістом і фахівцем в області демографії, 

а Вільям Штраус - істориком, письменником і драматургом. Вони одночасно 

і незалежно один від одного вирішили детально вивчити таке поняття як 

,,покоління”. Їхню увагу привернув відомий ,,конфлікт поколінь”, який не 

пов'язаний з віковими суперечностями. Якби було інакше, люди, досягаючи 

певного віку, набували вікові цінності, характерні для цього періоду. Але 

цього не відбувається, діти, досягаючи віку своїх батьків, не стають такими 

самими, як вони. Автори теорії проаналізували всю історію США і виявили 
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цікаву закономірність. Вони виявили певні періоди, коли більшість людей 

володіють схожими цінностями. 

Цінність - значимість явищ і предметів реальної дійсності з точки зору 

їх відповідності або невідповідності потребам суспільства, соціальних груп і 

особистості. 

Основою теорії стали цінності представників різних поколінь. Цінності 

формуються суспільними подіями і сімейним вихованням. Формування 

цінностей відбувається до 12-14 років. Дитина не оцінює події з позиції ,,це 

добре чи погано”, ,,правильно чи неправильно”. Він просто вміє жити в цих 

умовах. Глибинні цінності є підсвідомими, більшість з них непомітні, але в 

подальшому покоління живуть і діють під їх впливом. 

Кожен період триває 20-22 роки. 4 періода складають повний цикл, що 

триває приблизно 80-90 років, який автори називають saeculum, що в 

перекладі з латині означає «довге життя людини» і «природне століття». 

Зміна поколінь призводить в рух цикл перетворень і визначає його 

періодичність. Як тільки кожне покоління вступає в наступну життєву фазу (і 

нову соціальну роль), фундаментально змінюються настрій і поведінка, 

даючи можливість новому поколінню проявити себе. Отже, існує залежність 

між історичними подіями та віковими типами. Історичні події формують 

покоління в дитинстві і юності; потім, будучи батьками і лідерами в середині 

життя і в старості, покоління формують історію. 

 

ТЕОРІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА З НАВКОЛИШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ 

Оцінюючи значення природи в житті суспільства, деякі мислителі 

приходили до висновку, що вона повністю визначає його розвиток. Вказуючи 

на гармонію і красу природи, один з представників філософського 

романтизму – Ж. Ж. Руссо стверджував, що виділення людства з природи і 

перехід його до цивілізації (яку він характеризував як порочну) є джерелом 

всіх бід і нещасть людей. Збереження ж органічної єдності з природою - 
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запорука благополуччя суспільства, кожної людини. Істинність і цінність 

суджень про єдність суспільства і природи особливо зрозумілі нам сьогодні. 

На вирішальну роль природи в розвитку суспільства вказували античний 

мислитель Геродот, мислителі Нового часу Ш. Монтеск'є, А. Тюрго та ін. 

Останні розвивали погляди, що отримали назву географічного детермінізму. 

Його суть полягає в твердженні, що природа, яка тлумачиться як географічне 

середовище життя суспільства, виступає в якості основної причини явищ, що 

відбуваються в суспільстві. 

Соціологічні дослідження показали, що основна маса городян воліє 

бачити парки у вигляді ділянок природної природи, пристосованих для 

відпочинку в колі сім'ї, спокійних прогулянок по тінистих алеях, тихого 

відпочинку під кронами дерев, вільних ігор на відкритих галявинах. 

Велике значення при проєктуванні ландшафту парку тихого відпочинку 

надається світловий гамі рослин, які за кольором, тону, насиченості і 

яскравості по-різному впливають на людину. Найкраще впливає на людину 

багатий відтінками, насичений зелений колір рослин з вкрапленнями 

стовбурів, гілок, квітів в поєднанні зі спокійною, водною поверхнею. 

Рослини надають емоційний вплив на людину не тільки завдяки розмірам, 

формі, композиції забарвлення, а й аромату, шелесту листя, співу в їх кронах 

птахів і т. д. 
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Додаток  В. 11 В 

 

Проєкт студента з дисципліни ,,Місто як соціальна система” за темою 

,,Теоретико-методологічні основи дослідження парку як публічного 

простору” 

 

Підготовано студенткою Колеснік К. О. 

 

Публічний простір – невід'ємна частина ,,міста для людей”. Місто без 

публічних місць приречений залишатися ,,містом офісом”.  

Громадські простори не проєктують, ними стають. 

Публічні простори – це простори зустрічей різноманітних міських 

груп, які, стикаючись і включаючись в випадкові і непередбачувані взаємодії, 

дізнаються про альтернативні думках і стилі життя. Розвиток міських 

публічних просторів є невід'ємною умовою формування ідеології міста, яка б 

враховувала його доступність ,,чужакам”, терпимість до відмінностей і 

відкриті для всіх можливості політичного та економічного життя. 

Парк – це публічний простір. 

Публічні простори м. Харкова сформовані переважно в центральній 

частині міста. Периферія мало сформована (на прикладі Московського 

району). Уздовж житлової забудови - струмок і зелені насадження. Однак 

простір здебільшого використано під забудову промислових об'єктів і 

гаражів, а біля струмка утворюються сміттєзвалища. Місце уздовж 

природних об'єктів могло б стати добрим публічним простором для 

мешканців району. 

 

РАДИКАЛЬНИЙ ПОСТМОДЕРНІЗМ ЖАНА БОДРІЯРА 

Один з провідних філософів постмодерну Жан Бодрійяр, описуючи 

сучасне суспільство, згадує як базовий процес концентрацію населення та 
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збільшення виробництва відходів. Для урбаністичної проблематики Бодріяра 

важливі три поняття: 

•  ,,концентрація”, 

• ,,опустелювання”зворотний процес і супутник концентрації) і 

має на його (Бодріяпа) думку, першорядне значення. 

• поняття критичної маси. 

Суть проблеми критичної маси він бачить в тому, що в міру зростання 

концентрації населення руйнується сама соціальність. Бодрійяр порівнює 

сучасне суспільство і закони його розвитку з космологічними відкриттями 

законів розвитку Всесвіту, стверджуючи, що при перевищенні Всесвіту 

певного порогу маси, великий вибух і розширення переходять у стиснення 

(імплюзію) – big crunch.  

Бодрійяр вважає, що ,,бурхливе зростання населення, розширення 

мереж контролю, органів безпеки, комунікації та взаємодії, так само як і 

поширення внесоціального» призводять до імплозіі реальної сфери 

соціального. Епіцентром цих процесів сучасного суспільства, на думку 

Бодріяра, є сучасний мегаполіс. В соціальному плані ці процеси 

«породжують в індивідах байдужість і замішання”. 

Він порівнює модель сучасного суспільства з транспортною 

розв'язкою: ,,Шляхи руху тут ніколи не перетинаються, бо у всіх один і той 

же напрямок руху ... Може, в цьому і полягає суть комунікації? 

Одностороннє співіснування. За його фасадом криються все зростаюче 

байдужість і відмова від будь-яких соціальних зв'язків”. Парк знімає 

імплозію. 

 

ВОДА ЯК ПЕРШООСНОВИ 

Перша філософська школа виникла в м. Милеті. Представники: Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен. Основна ідея мілетської школи - єдність всього 

буття. Ця ідея виступала у формі тотожною всім речам єдиної матеріальної 

основи - першопричини ,,архе”. Фалес вважав першоосновою воду - ,,все 
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виникає з води і все в неї повертається”. Вода в розумінні Фалеса - це 

,,физис” (рідкий стан речовини). 

Фактор привабливості води для городян залишається стабільним, і 

передбачити, щоб берегова смуга набережної походила на парк - ідеальне 

рішення. 

 

ФРЕНСИС БЕКОН 

Вихідна позиція естетики Бекона полягала в його ставленні до природи. 

Постійне співвіднесення різноманітної діяльності з природними процесами 

було основним методологічним прийомом Бекона. 

Бекон розглядав архітектуру як частину середовища, що оточує 

людину. 

Бекон розумів архітектуру як штучно створену впорядковану частину 

природного середовища, сприймав її як систему взаємопов'язаних елементів. 

Розмірковуючи про заміський житловий будинок, Бекон приділяв велику 

увагу його функціональної структури і безпосередньому оточенню. У 

спеціальному розділі ,,Про сади” Бекон висловлює свій погляд на 

ландшафтну архітектуру: ,,З плином часу, коли розвинеться цивілізація і 

смак до витонченого, люди навчаться швидше будувати красиво, ніж 

насаджувати гарні сади; виходить, що розведення садів - більш тонке поняття 

і вимагає більшої досконалості”. У описі зразкового парку ХУ ст., віддаючи 

данину регулярним садам епохи Відродження, Бекон зберігає в своєму парку 

центральний фрагмент з прямолінійними алеями, але головну увагу він 

приділяє любовному опису зеленої галявини, навколо будинка. 

Ландшафтна структура - головна домінанта парку. 

 

ТЕОРІЯ СИМВОЛІЧНОГО ІНТЕРАКЦІОНІЗМУ 

Влітку 2006 року Рональд Сміт і Валері Лазні написали велику статтю 

,,Теорія символічного інтеракціонізму та архітектура”. 
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Теорія здатна допомогти в поясненні фундаментальних взаємозв'язків 

архітектури з людськими думками, емоціями і поведінкою. 

Автори стверджують, що теорія символічного інтеракціонізму сприяє 

кращому розумінню архітектури за трьома напрямками: 

1. привертає увагу до наявності потенційного взаємовпливу, існуючого 

між індивідуумом і спроєктованим для нього матеріальним оточенням; 

2. дає ,,можливість зрозуміти, яким чином штучно створена обстановка 

втілює в собі наші уявлення про навколишній світ”; 

3. матеріальне оточення є чимось більшим, ніж просто декорацію, на тлі 

якої ми здійснюємо різні вчинки. Штучно створені об'єкти виступають в 

якості факторів, які безпосередньо впливають на наші думки і дії, 

недвозначно запрошуючи нас до самовираження». 

Автори пропонують за відправну точку появи соціології архітектури 

прийняти міркування Георга Зіммеля про взаємини індивідуума з 

навколишнім простором, в першу чергу - вплив міста. 

На думку Зіммеля, ,,в той час, як, з одного боку, життя в місті підвищує 

ступінь особистої свободи індивідуума, мешканці мегаполісу змушені 

захищатися від постійно загрозливої ,,перенапруги” та поступово 

перетворюються в безлику масу замкнутих, байдужих, цинічних і 

розважливих істот”. 

Робота Зіммеля швидко стала популярною по іншу сторону Атлантики і 

в 1920 році стала біблією Чиказької школи соціології. Члени цієї групи, в яку 

входили Нельс Андерсон, Роберт Е. Парк і Ернест Берджесс, прославилися 

,,екологічним” підходом до вивчення міського життя. Р. Парк, який навчався 

разом з Зиммелем в Берліні, а потім став перекладачем його статті, писав: 

,,Місто посилює, поширює і виставляє напоказ людську природу у всіх її 

різноманітних проявах. Саме цим він нам цікавий, навіть заворожує. І саме 

це робить його найкращим місцем для розкриття таємниць людського серця, 

для вивчення людської природи і суспільства”. 
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Вчений Мід, відзначаючи безумовну значимість взаємодії людей з 

неживими предметами, констатує: ,,Матеріальні предмети - це залучені в акт 

соціальної взаємодії об'єкти, ролі яких можуть бути взяті на себе людьми, але 

які не здатні, в свою чергу, взяти на себе наші ролі”. 

,,Втім, намагаючись сприяти поширенню нового світогляду і 

намагаючись пробудити в людях усвідомлення необхідності певних 

соціальних змін, архітектори, помічають Сміт і Лазні, нерідко створюють 

проєкти різних будівель і місць, керуючись не стільки міркуваннями 

отримання прибутку, скільки турботою про збереження навколишнього 

середовища”. 

Інший класик символічного інтеракціонізму Ірвін Гофман (Erving 

Goffman, 1959) також розглядає взаємозв'язок між індивідуумом і його 

матеріальним оточенням. Гофман визнає, що для ,,управління враженням” 

крім ,,команди” можуть бути задіяні різні штучно створені об'єкти і простір, 

які відіграють різні допоміжні ролі місця дії переднього або заднього плану 

(закулісний простір) або зовнішньої зони, сприяючи, в тому числі, 

,,містифікації” , тобто створенню «соціальних дистанцій» з публікою. 

На прикінці XIX століття міський архітектор Фредерік Лоу Ольмстед 

(Frederick Law Olmsted) створював житлові райони і головні парки Нью-

Йорка (наприклад, Центральний парк), Чикаго, Монреаля, Буффало, 

Детройта, Цинциннаті і багатьох інших міст. 

Ольмстед намагався проєктувати громадські місця і житлові райони 

так, щоб міські жителі виявилися в стані зрозуміти «душу міста» і відчути 

свою з ним спорідненість. 
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Додаток В. 12 А 

 

Завдання для розвитку аналітичних, креативних та комунікативних 

умінь студентів з метою формування їх конкурентоспроможності на 

заняттях з дисципліни  ,,Менеджмент” за темою ,,Аутсорсинг як 

інноваційний інструмент підвищення ефективності діяльності 

туристського підприємства”            

 

 Розроблено у співпраці з доктором економічних наук, професором  

Н. М. Богдан. 

          Завдання. 

1) Ознайомтесь з інформацією щодо видів аутсорсингу та доберіть 

приклади компаній, які використовують певні види аутсорсингу в своїй 

бизнес діяльності. 

Найбільш кардинальним за впливом можна вважати вплив 

застосування зовнішнього управління безпосередньо на організаційну 

структуру. У цьому випадку можна виділити: 

- реструктурний аутсорсинг –  остаточна й повна відмова організації 

від самостійного виконання окремих функцій або бізнес-процесів, що 

супроводжується ліквідацією відповідних підрозділів і вивільненням майна 

та капіталу;  

- трансформаційний аутсорсинг – відмова організації від 

самостійного виконання окремих функцій або бізнес-процесів і передача їх 

під зовнішнє управління з метою розробки нових підходів або технологій у 

даному напрямку силами самої організації або із залученням ресурсів 

аутсорсера. По закінченню строків розробки проєкту організація-клієнт 

відновлює функціональність відповідних підрозділів з урахуванням 

проведених змін (реінсорсинг). 

Залежно від форми організації спільної діяльності виділяють 

внутрішній і зовнішній аутсорсинг. Внутрішній аутсорсинг являє собою 
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перерозподіл функцій усередині бізнес-системи з метою збереження 

контролю над якістю їх виконання.  При зовнішньому аутсорсингу виконання 

окремих або взаємозалежних функцій передається зовнішньому виконавцю-

аутсорсеру. 

За обсягом переданих повноважень виділяють такі форми аутсорсинга:  

- повний аутсорсинг – усі обрані функції або бізнес-процеси 

передаються сторонній організації в повному обсязі; 

- частковий (або вибірковий) – передання аутсорсеру конкретних 

функцій або частини бізнес-процесів компанії, водночас компанія продовжує 

самостійно виконувати деякі взаємозалежні функції; 

- сумісний аутсорсинг (co-outsorsing) – залучення до розв’язання 

питань, поставлених перед аутсорсером, ресурсів і можливостей замовника. 

Також виділяють такі основні види аутсорсинга за ознакою основного 

ресурсу аутсорсера:  

- професійний, у силу спеціалізації аутсорсера на певних напрямках 

він має у своєму розпорядженні більш кваліфікованих фахівців, ніж клієнт;  

- виробничо-технологічний, коли постачальник послуг має необхідні 

виробничі можливості в необхідному замовникові обсязі; 

- фінансово-адміністративний, аутсорсер розглядається як зовнішній 

управляючий проєктом,  що дозволяє прискорити його виконання й 

поліпшити якість, у певних випадках знизити вартість, а також зменшити 

вплив зацікавлених осіб усередині компанії; 

- географічний – у різних географічних регіонах у силу кліматичних, 

економічних, політичних і соціальних умов витрати на вироблення однакової 

одиниці продукції можуть серйозно відрізнятися. 

Як свідчить наведена класифікація, аутсорсинг як метод передачі 

бізнес-процесів, може впливати на залучені в процес взаємодії підприємства 

та здатний серйозно впливати на економічну ефективність діяльності 

організацій будь-яких галузей, починаючи від великого промислового 

виробництва й закінчуючи наданням різних послуг кінцевому споживачеві.  
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Визначаючи місце аутсорсинга в бізнес-системі, слід виявити, у яких 

сферах діяльності організації даний вид управління знаходить застосування. 

У якості основних можна виділити аутсорсинг основної діяльності, 

аутсорсинг допоміжної діяльності й аутсорсинг управління. 

Аутсорсинг основної діяльності є самим потужним по ступеню впливу 

на економічні показники підприємства в силу його впливу на основні доходи, 

що й ставлять економічну самостійність одного підприємства в залежність 

від іншого.  Тому застосування аутсорсинга в даній сфері можна назвати 

одним із самих ризикових, але й у той же час найдужчим за ефективністю. 

Найбільше часто аутсорсинг застосовують у  допоміжній діяльності – 

тобто забезпеченні основної діяльності оснащенням, електроенергією,  

транспортом, ремонт і т. ін. Відмова від самостійного виконання функцій 

допоміжної діяльності дозволяє організації спеціалізуватися на своєму 

основному завданні. Це сприяє істотному скороченню видатків, спрощенню 

адміністративної структури й розвитку стратегічно важливих напрямків, у 

тому числі сучасних технологій і науково-дослідної діяльності,  

акцентуванню уваги керівництва на інтелектуальному капіталі організації. У 

той же час допоміжна діяльність замовника є основною для аутсорсера, що у 

свою чергу може вплинути на вартість для споживача в силу іншої 

масштабності вироблених робіт. 

Умовно пропозиції по аутсорсингу можна поділити на три різновиди: 

- ІТ-аутсорсинг – офшорне програмування; створення веб-ресурсів; 

розробка, установка, супровід програмного забезпечення; обслуговування 

техніки сторонніми спеціалізованими компаніями. 

- Виробничий аутсорсинг – передача ділянок свого виробництва 

стороннім виробникам. Схема аутсорсинга може закладатися споконвічно 

при організації виробництва. Прикладом такої організації є рекламні 

агентства, що використовують друковані потужності друкарень. 

- Аутсорсинг бізнес-процесів передбачає передачу організації-

виконавцеві окремих бізнес-процесів, що не є для компанії основними. Серед 
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їхнього числа – управління персоналом, бухгалтерський облік, реклама, 

маркетинг, логістика. 

Використання методології аутсорсинга в управлінні підприємством 

може виявити широкий вплив на різні області діяльності організації.   

Досконала оцінка позитивних і негативних аспектів використання 

аутсорсинга для підприємства необхідна не тільки для мінімізації фактичних 

і можливих фінансових втрат,  але й для повноцінного прогнозу можливих 

змін у всій організації.  

Можна виділити такі основні й найбільш типові переваги й цілі 

здійснення передачі функцій: 

1. Організаційно-управлінські, які дозволяють:  

- зосередити «внутрішні корпоративні»  увагу й ресурси на основній 

діяльності, цілях компанії й на задоволенні потреб клієнтів;  

- вивільнити ресурси для основного бізнесу й інших цілей;   

- вивільнити фонд основного капіталу;  

- поліпшити керованість і контрольованість потокової ситуації;  

- зміцнити потенціал росту й усунути будь-які його обмеження;  

- усунути проблеми з персоналом (відсутність проблем з 

відпустками, відсутністю через хворобу, небезпекою раптового звільнення 

основних співробітників);· 

- спростити реалізацію нових ділових операцій і забезпечити їхнє 

негайне впровадження в структуру організації;  

- забезпечити оптимальний реінжиніринг і прискорити одержання 

позитивних результатів від його проведення. 

2. Технологічні, які дозволяють: 

- одержати доступ до ресурсів, недоступних усередині самої 

компанії;  

- отримати доступ до послуг світового рівня та більш професійної 

бази при витратах, рівних витратам на одного співробітника;  

- одержати доступ до новітніх технологій;  
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- підвищити якість і надійність обслуговування (аутсорсингова 

компанія зазвичай дає гарантії й відповідає за якість виконуваних робіт). 

3. Вартісні, які дозволяють: 

- скоротити витрати обслуговування бізнес-процесу (внаслідок 

спеціалізації аутсорсера у вузькій предметній області) і підвищити 

прибутковість бізнесу; 

- зекономити постійні витрати на офіс і обладнання та перетворити 

структуру витрат компанії в фінансових звітах зі змінної у фіксовану; 

- забезпечити надходження наявних коштів. 

4. Ризикові – розподілити несприятливі ризики між декількома 

організаціями, зменшивши загальний одноразовий ризик і знизивши його 

вплив на учасників бізнесу. 

Застосування аутсорсингу в системі управління підприємством 

дозволяє використовувати три із чотирьох основних типів методів 

управління  ризиками на підприємствах:  

- методи локалізації ризиків у вигляді виділення окремих небезпечних 

ділянок або в самостійну структуру, або повної передачі їх під зовнішнє 

управління;   

- методів відхилення від ризику шляхом варіювання аутсорсингових 

партнерів і відмовою від ненадійних; 

-  методів диссіпації ризику за рахунок розподілу ризиків і 

відповідальності між господарюючими суб'єктами.  

3. Ознайомтесь з інформацією щодо стратегічних та тактичних 

переваг застосування аутсорсингу на підприємстві та надайте приклади 

такої діяльності підприємств або компаній. 

Розглядаючи переваги від застосування аутсорсинга на довготривалі й 

короткочасні можна зробити висновки, що: 

1. На стратегічному рівні аутсорсинг дозволяє: 

- сфокусувати увага на основному бізнесі;  
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- аутсорсери пропонують підприємству не тільки проведення 

ідентичного бізнес-процесу, але й супроводжують свою діяльність 

сервісними послугами. Це дуже важлива перевага, особливо якщо врахувати, 

що у сучасних умовах виробники продають не товар, а послуги, пов'язані із 

цим товаром;  

- гнучко реагувати на зміни ринку (кризи, дефолти) і усередині 

компанії (реорганізації, реструктуризації, злиття, поглинання) і ін. 

2. Тактичні переваги аутсорсинга: 

- фірма дотримується свого ліміту штатних одиниць, при цьому 

зберігаючи або збільшуючи свої трудові ресурси; 

- організація не втрачає навчених співробітників, зберігаючи свій 

штат в аутсорсингової формі; 

- відсутня необхідність у розширенні штату компанії;  

- послуги аутсорсинга надаються безперервно. Якщо працівник бере 

відпустку або йде на лікарняний, його обов'язку виконує інший співробітник. 

Практично повністю ліквідується залежність від об'єктивних і необ'єктивних 

причин уповільнення або припинення бізнес-процесів (наприклад, через 

психологічний конфлікт всередині фірми т. д.); 

- аутсорсинг дозволяє працювати за графіком; 

- економія на офісному просторі й сполучених з ним витратах; 

- компанія не витрачає час і зусилля своїх співробітників на ведення 

кадрового діловодства, бухгалтерського й податкового обліку, забезпечення 

операційних видатків, організацію соціального забезпечення; зменшуються 

адміністративні й часові витрати по веденню кадрового діловодства, 

бухгалтерського обліку, складанню звітності та ін.; 

- скорочення витрат на тимчасове залучення висококваліфікованих 

фахівців; 

- зменшення накладних видатків, пов'язаних з вартістю робочих 

місць, навчанням співробітників, інформаційною підтримкою й ін. За 

допомогою аутсорсинга фіксовані видатки можна перетворити в змінні. 
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Аутсорсинг, до певної міри, дозволяє частково перерозподіляти 

інвестиційний капітал у стратегічно більш важливу для підприємства 

діяльність. Компанія перестає інвестувати кошти в інфраструктуру, 

оплачуючи послуги тільки аутсорсингової фірми;  

- гарантія професійної відповідальності аутсорсингової компанії; 

- аутсорсингова угода є більш гнучкою, ніж трудовий контракт зі 

штатним співробітником; 

- завдання аутсорсинга можна ускладнити або спростити відповідно 

до поточних вимог. 

Однак існують деякі проблеми й ризики, що значно знижують 

привабливість аутсорсингу. От найбільш типові приклади:  

1. Ризики підприємства під час використання аутсорсингу: 

- утрата конкурентного статусу через відмову від власного 

виробництва; 

- залежність від постачальника послуг; 

- загроза відриву керівників від бізнес-практики; 

- загроза витоку важливої конфіденційної інформації. 

2. Ризики з боку постачальника аутсорсингових послуг: 

- нестабільність або банкрутство постачальника послуг; 

- змінювання стратегії постачальника послуг на шляху до 

стандартизації. 

3. Вивчіть інформацію щодо застосування аутсорсингу на 

підприємствах туріндустрії. 
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Рис. 1 – Застосування аутсорсингу на підприємствах туріндустрії 

 

Таким чином, застосування аутсорсингу, особливо основної діяльності, 

з одного боку є високоефективним, з іншого – досить ризикованим.  

4) Виходячи з викладених нижче положень, оцініть доцільність 

застосування аутсорсингу при розробці рекламної кампанії турпродукту за 

наведеними умовами та обгрунтуйте свою точку зору: 

Основою прийняття рішення щодо використання аутсорсингу є оцінка 

економічної доцільності його застосування. В академічній літературі 

вітчизняними авторами надано методичні рекомендації щодо такої оцінки. 

Туроператорський бізнес Готельний бізнес Екскурсійне обслуговування 

Застосування аутсорсингу на підприємствах туріндустрії 

• співробітництво  з 
безпосереднім 
постачальником 
турпослуг; 

• реалізація  турів через 
турагентства; 

• обслуговування  офісів 
(наприклад, прибирання); 

• юридичні, транспортні, 
бухгалтерські, 
інформаційно-технічні 
послуги;  

• проведення аудиту, 
маркетингових 
досліджень; 

• аутсорсинг персоналу 
тощо. 

• передача на аутсорсинг 
окремих напрямів 
діяльності; 

•  обслуговування 
території готелю 
(прибирання, підтримка й 
розвиток садово-
паркового господарства 
тощо); 

• охорона готелю та його 
території; 

• функції туроператора; 

• екскурсійні функції; 

• організація будь-яких 
заходів (акційних, 
розважальних тощо), 
бронювання місць;  

• юридичні, транспортні, 
бухгалтерські, 
інформаційно-технічні 
послуги; 

• проведення аудиту, 
маркетингових 
досліджень; 

• аутсорсинг персоналу 
тощо. 

• організація 
відпочинку; 

• екскурсійне 
обслуговування на 
місцях; 

• юридичні, 
транспортні, 
бухгалтерські, 
інформаційно-технічні 
послуги; 

• проведення аудиту, 
маркетингових 
досліджень; 

• аутсорсинг 
персоналу тощо. 
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Наприклад, науковці вважають, що слід обрати замовлення послуг 

аутсорсера у випадку, коли наступне співвідношення більше одиниці: 

 

Витрати на власне виробництво / Витрати на замовлення послуги на 

аутсорсера   > 1. 

 

 І навпаки, якщо співвідношення менше одиниці: 

 

Витрати на власне виробництво / Витрати на замовлення послуги на 

аутсорсера  <  1. 

 

Реалізація бізнес-процесу власними силами є більш ефективною, 

оскільки використання аутсорсингових схем не призведе до зниження витрат. 

Оцінити доцільність застосування аутсорсингу при розробці 

рекламної кампанії турпродукту за такими умовами: 

Заробітна плата працівника турфірми рекламного відділу  складає  12, 5 

тис. грн. За оцінками експертів, розробка рекламної кампанії займе 4 

людино-місяці. Частка адміністративних витрат складає біля 2,5 тис. грн. 

Послуги аутсорсера складуть за прогнозом біля 38 тис. грн. 
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Додаток  В. 12 Б 

 

Завдання для розвитку аналітичних, креативних та комунікативних 

умінь студентів з метою формування їх конкурентоспроможності на 

заняттях з дисципліни  ,,Менеджмент” за темою ,,Кадрова політика і 

стратегія управління персоналом організації” 

 

Розроблено у співпраці з канд. економічних наук, доцентом                         

Н. Ю. Мущинською за матеріалами: 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення 

практичних занять з навчальної дисципліни ,,Менеджмент і адміністрування 

(управління персоналом)” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм 

навчання напряму підготовки 6.030601 – ,,Менеджмент”) / Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. Ю. Мущинська,                             

Н. В. Косенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,  2018. – 56 с.  

 

           Мета: Навчитись формувати зміст і послідовність дій менеджера в 

процесі розробки кадрової політики і стратегії підприємства, планування й 

організація управління персоналом, обговорення конкурентних переваг. 

Сформувати вміння керувати розробкою політики управління персоналом 

підприємства, створенням  конкурентного професійного середовища. 

Завдання 1. Кейс ,,Як Укрпошта змінює кадрову політику і роботу з 

персоналом”1 

У великому інтерв’ю для порталу delo.ua заступник генерального 

директора з персоналу Укрпошти Лілія Бушина розповіла про новації в 

підборі персоналу для державного оператора поштового зв’язку, роботі над 

 
1Кейс розроблено за матеріалами сайтів delo.ua, rau.ua, espreso.tv, rbc.ua 
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підвищенням якості обслуговування, нововведеннях в принципах оплати 

роботи та багато іншого.  

1. Ознайомтесь із витягами з  інтерв’ю Л. Бушиної та інтерв'ю 

РБК-Україна генерального директора Укрпошти І. Смілянського та 

виконайте завдання з розробки кадрової політики. 

Загальна інформація по зміни в Укрпошті 

В квітні 2016 року Укрпошту очолив Ігор Смілянський, в якого за 

плечима 17 років досвіду в управлінні в Україні й США та диплом МВА в 

Georgetown University. В липні 2017 року Укрпошта стала публічним 

акціонерним товариством (ПАТ). В  IV кварталі 2017 року компанії вдалося 

вийти на прибуток 212,8 млн грн, однак за підсумками року збитки 

Укрпошти становили 203 млн грн. Найбільші витрати компанія несла на 

персонал. Згідно з даними річного звіту, витрати компанії на ФОП та ЄСВ 

складали 74% від загальних витрат Укрпошти в 2017 році. Щоправда, це було 

радше вимушене підвищення, адже довелося ,,підтягувати” все під нову 

мінімальну зарплатню. 

В кінці 2018 року Кабінет міністрів пішов на зустріч Укрпошті і 

виділив компанії 500 мільйонів гривень. Інакше Укрпошті довелося б 

оптимізувати мережу сільських відділень і звільнити певну кількість 

співробітників. Цьому передувала публічна догана Президента України 

Петра Порошенка голові компанії: ,,Наказую вам припинити звільнення 

листонош! ”. 

Є потреба відкривати відділення. Номінально їх дуже багато – 11 

тисяч. Але при цьому на одне відділення припадає занадто мало клієнтів. 

Оскільки Україна – велика країна з низькою щільністю населення, основний 

прибутковий бізнес відправлень сконцентрований у містах. У Києві, як і в 

інших великих містах, у Укрпошти, в середньому, в два рази менше відділень 

порівняно з конкурентами. 

Впроваджуються нові технології: Telegram-бот, Facebook і так далі. Для 

всього цього необхідно сховище даних. У Укрпошти є невеликий data-центр. 
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Коли І. Смілянський прийшов в компанію, то тут кожні півроку стирали 

клієнтські дані, звільняючи місце. Так працювати не можна. 

Про зміни кадрової політики Укрпошта 

Розглянемо, які зміни робить Укрпошта в сфері кадрової політики, як 

співробітників переводять на відрядну форму оплати і як в компанії 

працюють над якістю сервісу та клієнтоорієнтованістю. 

Після приходу нового менеджменту в компанії проходять великі 

процеси реструктуризації, які не обійшли стороною і кадрове питання. 

Перше, що  вдалося досягти компанії, – сформувати нову HR-команду. 

Якщо говорити про управлінську команду всієї компанії, то вона 

оновилася на 95%. 

Новий менеджмент займається, в тому числі розробкою зрозумілої і 

легко керованої організаційної структури. Це не просто, адже Укрпошта 

дуже регіонально-розгалужена компанія. Процеси реструктуризації 

спрямовані, в першу чергу, на реформування системи оплати праці, на 

вибудовування нових програм по підвищенню ефективності, які покликані 

стимулювати і мотивувати співробітників на різних рівнях. 

В Укрпошті до останнього часу регіональні дирекції самостійно вели 

господарську діяльність, підкоряючись своїм внутрішнім правилам. Єдиної 

служби HR з єдиними кадровими політиками і відповідними функціями 

управління персоналом просто не існувало. Були відділи кадрів, як на 

радянських підприємствах. 

На даний момент компанія вибудовує єдину систему управління 

персоналом, яка включає в себе і рекрутинг, і навчання, і розвиток, і оцінку, і 

мотивацію, і вибудовування кадрового резерву. Це зробити непросто, адже в 

компанії працює більше 73 000 чоловік, більше 31 000 чоловік – це 

листоноші. 

          ,,Совкова” компанія перебудовується в комерційну, бізнес-орієнтовану, 

поштово-логістичну структуру. 
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Про сервіс та клієнтоорієнтованість співробітників. 

Ми працюємо над цим, навчаємо існуючий персонал, і займаємося 

пошуком нових фахівців. Для залучення якісного персоналу у нас повинні 

бути ринкові умови прийому цих людей. Ми проводимо поетапну зміну 

системи оплати праці. Якраз зараз проводяться зміни на рівні дирекцій. 

З першого липня у нас впроваджена нова сітка посадових окладів, яка 

не переглядалася років десять так точно. Ми розширили виделку зарплат. 

Не потрібно забувати, що Укрпошта – соціально-орієнтоване 

підприємство. Ми представлені у всіх регіонах, адже ми, в тому числі, 

доставляємо пенсії. Невірно говорити, що ми будемо проводити масові 

скорочення. Частково будемо заміщати персонал, але хочемо домогтися 

синергії між співробітниками, які раніше працювали тут і володіють 

експертизою, і молодими прогресивними кадрами. ,,Свіжа кров” потрібна 

будь-якій компанії. 

Ми провели оцінку персоналу по Києву та київській дирекції. За 

результатами оцінки, співробітники умовно були розділені на три зони. Що 

це означає? Червона зона – це люди, які погано знайомі з нашими 

продуктами і не розуміють, що таке клієнтоорієнтованість. Сіра зона – 

персонал, який потребує розвитку і навчання. І зелена – люди, які повністю 

відповідають новим вимогам. Базуючись на цій оцінці, ми розробляємо 

алгоритм підбору потрібних нам кадрів. 

Ключове – пояснити людям, що відбувається в компанії, навіщо всі ці 

зміни. Намагаємося, щоб до рівня листоноші в невеликому населеному 

пункті доходила інформація, які реформи ми проводимо і чому. 

Коли людина залучена в зміни, вона сприймає їх конструктивно. 

Звичайно, є опір, для багатьох працівників методи нового керівництва – це 

просто культурний шок. Ми намагаємося залучити культуру змагання, 

проводимо конкурси на кращих співробітників компанії. Переможці 

отримують грошову винагороду. 
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Про перехід на відрядну форму оплати праці 

Хочеться навести приклад центру сортування в Києві. Це був наш 

пілотний проєкт з переведення людей на відрядну форму оплати праці, коли 

рівень зарплати прив’язаний до обсягу виконаної роботи. Спочатку 

співробітники були проти. Але що ми отримали на виході? Винагорода 

підвищилося майже в два рази. Люди зрозуміли, що новий підхід краще, і 

підтримують зміни. Нам стало легше підбирати персонал, оскільки вже є 

зворотний зв’язок. 

Тепер всі центри сортування будуть переведені на відрядну форму 

оплати. Ми хочемо, щоб кожен співробітник сортувального центру розумів, 

за яку заробітну плату він працює, і які перед ним стоять цілі, який у нього 

індивідуальний результат. 

У генеральній дирекції ми впровадили систему ключових показників 

ефективності, вони повинні бути у кожного співробітника. Якщо раніше 

преміювалися всі співробітники, незалежно від індивідуального результату, 

то зараз співробітники знають, скільки і за що вони отримують. Основна ідея: 

адміністративний персонал, функції підтримки, менеджмент – у кожного є 

конкретні KPI. Від цих результатів роботи залежить, чи отримають вони 

премію чи ні. Раніше ці співробітники не формулювали і не розуміли своїх 

цілей. 

Після впровадження відрядної форми оплати в сортувальних центрах, 

цей підхід будемо впроваджувати і на інші категорії працівників. 

Про оновлення штату і підвищення зарплат. 

В Укрпошті пропонують інший формат роботи в селах - листонош 

пересадять на авто. В них повинен бути повний робочий день та підвищена 

зарплатня. Обіцяють, що за допомогою GPS кожну машину та статус 

відправлення можна буде бачити онлайн, тож це повинно навіть покращити 

якість послуг. Пілотний проєкт випробують в Чернігівській області 

Якщо говорити про співробітників центрального офісу – команда 

поповнилася людьми з банківським і фінансовим бекграундом. Відділення 
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завжди поповнюються новими людьми, деякі також мають досвід роботи в 

банках. Навчання в сегменті фінансових послуг проводиться регулярно, тим 

більше, ми часто вводимо нові продукти. 

Набір персоналу у відділеннях йде постійно. Йде цілеспрямована 

робота з вузами і профтехучилищами. 

Ми активно залучаємо молодь для проходження практики на базі 

наших відділень і сортувальних центрів. Середній вік співробітників 

Укрпошта – близько 40 років. Але ми зацікавлені в залученні молоді. Тепер 

компанія зміщує кадровий фокус на людей у віці 20–35 років. Для молоді 

наша компанія – це унікальна можливість спробувати себе відразу в трьох 

напрямках – логістичний бізнес, фінансові послуги і торгівля. 

Крім того, ми працюємо над підвищенням рівня заробітної плати на 

всіх рівнях. На даний момент наша сітка зарплат починається з мінімальної 

зарплати в 3 200. Середня зарплата начальника відділення (по всій Україні) – 

3 310 грн (без урахування надбавок). За перше півріччя 2017-го зростання 

зарплат склало 36%. Зростання в розрізі за професіями: начальники  

відділень – 28%, оператори відділень – 40%, листоноші – 49%. Укрпошта 

третій за розміром роботодавець в Україні. Ми відстежуємо заробітні плати в 

галузі, щоб вийти на середньоринкові показники. Розвиваючи бізнес, будемо 

збільшувати і доходи співробітників. Це те, до чого ми прагнемо.  

2. Визначте типи кадрової політики до описаних змін і після. Відповідь 

аргументуйте. Використовуйте додаткові дані з мережи Інтернет за 

найближчий до виконання період часу. 

3. Надайте свої пропозиції щодо підвищення ефективності кадрової 

політики Укрпошти з переліком конкретних заходів, які необхідно 

здійснити. Поясніть, які заходи сприяють створенню конкурентного 

середовища та підвищенню конкурентоспроможності працівників 

Укрпошти. Оформіть свої  пропозиції у формі доповідної  записки. 

4. Сформулюйте систему KPI— ключових показників ефективності 

бізнесу і роботи персоналу для Укрпошти. 
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5. Заповніть таблицю, користуючись прикладами заповнення її 

фрагментів. 

 

Таблиця 1 

KPI підрозділів 

Підрозділ Мета KPI Порядок 

розрахунку/ідентифікації 

виконання 

Важливість 

(вага) 

Бухгалтерія Забезпечити 

керівництво 

достовірною 

оперативною 

звітністю 

Відсутність 

помилок в 

бухгалтерській 

та податковій 

звітності 

Помилки в 

бухгалтерській та 

податковій звітності, 

виявлені перевіряючими, 

шт 

 

Виробничі 

підрозділи 

    

Центру 

управління 

персоналом 

    

     

     

 

Критерії оцінювання: 

Максимальна оцінка кейсу 5 балів: 1 бал – спроба вирішення не 

підкріплена теоретичними знаннями, кейс не вирішено; 5 балів – 

продемонстровано зв'язок теорії і практики; матеріал представлено логічно, в 

повному обсязі, без граматичних помилок. Креативність та нестандартність 

рішень, оформлення результатів у вигляді презентації  є перевагою. 
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Додаток В. 12 В 

 

Завдання для розвитку аналітичних, креативних та комунікативних 

умінь студентів з метою формування їх конкурентоспроможності на 

заняттях з дисципліни  ,,Менеджмент” за темою ,,Діагностика етапів 

життєвого циклу підприємства” 

 

Розроблено у співпраці з кандидатом економічних наук, доцентом  

Х.І. Калашниковой за матеріалами: 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов, проведению практических занятий и выполнения контрольной 

работы по дисциплине ,,Менеджмент и администрирование (Теория 

организации) ” (для студентов 2 курса направления подготовки 6.030601 

,,Менеджмент” всех форм обучения) / Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва                             

им. О. М. Бекетова; сост.: В. С. Шевченко. – Харків : ХНУГХ, 2014. –  64 с. 

          

Мета. Навчитись формувати графік життєвого циклу компанії,  виділяючи 

конкурентні переваги кожного етапу; аналізувати дії менеджера та їх 

послідовність, що призвели до отримання компанією конкурентних переваг 

на галузевому ринку на певному етапі. Сформувати план успішного розвитку 

компанії на найближчий час, підготувати та провести презентацію у 

конкурентному середовищі. 

Завдання 1. Ознайомтеся з наведеними нижче історіями злетів і 

падінь відомих вітчизняних і зарубіжних компаній. Виберіть одну з історій 

для подальшого аналізу. 

Завдання 2. Побудуйте графік життєвого циклу обраної компанії у 

часовій шкалі. Виділіть на графіку основні етапи життєвого циклу компанії. 

Завдання 3. Проведіть аналіз основних етапів життєвого циклу 

компанії, заповнивши таблицю. 
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Таблиця 1  

Аналіз основних етапів життєвого циклу компанії 

Етап 

життєвого 

циклу 

Тривалість 

етапу 

Проблеми 

етапу 

Дії менеджерів 

щодо 

вирішення 

проблем 

Причини 

переходу 

на наступний 

етап 

     

     

     

     

     

 

Завдання 4. Визначте, на якому етапі життєвого циклу знаходиться 

компанія зараз. Запропонуйте свої рекомендації щодо продовження 

життєвого циклу компанії. Оформіть план розвитку компанії у письмовій 

роботі. 

Завдання 5. У складі малих груп розгляньте свою студентську групу як 

соціальну організацію. Виділіть основні етапи життєвого циклу цієї 

організації. На якому етапі вона перебуває зараз? Чи можна зробити 

прогноз щодо подальших етапів її життєвого циклу? Оформіть Ваші 

висновки у вигляді таблиці та невеликої наочної презентації. 

 

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ AUDI: ЧОТИРИ КІЛЬЦЯ УСПІХУ 

Марка автомобілів Audi на сьогоднішній день є однією з 

найпопулярніших. Це  практичні і ергономічні автомобілі з об'ємом двигунів 

від 1,2 до 6 л. Концерн має цікаву історію довжиною понад сторіччя. 

Свої витоки компанія Audi бере в німецькій компанії Horch. Взагалі, 

компанію було створено завдяки судовому процесу. Справа в тому, що 

майбутній власник компанії Audi, талановитий винахідник Август Хорьх, був 

з 1899 р співвласником однойменної автомобільної компанії Horch 

(,,Хорьх”). Автомобілі цієї компанії були дуже популярні і затребувані за 

часів Третього рейху. 
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У той же час в 1909 р Август Хорьх будує автомобіль з 

шестициліндровим двигуном. Автомобіль вийшов настільки невдалим, що 

випуск його ледве не призвів до банкрутства компанії. Обурені таким станом 

справ компаньйони Августа Хорьха вирішили будь-якими засобами вигнати 

його з компанії. 

Таким чином, Хорьх в кінці 1909 р вигнаний з власної компанії, 

недовго думаючи, відкриває неподалік ще одну фірму. Природно, їй 

надається назва на честь власника Horch! Колишніх компаньйонів це явно не 

влаштовувало, і вони вирішили подати до суду, для того щоб відсудити собі 

вже розкручену до цього часу марку Horch. 

За спогадами сучасників, Август Хорьх був легкою у спілкуванні 

людиною, з властивими будь-якому геніальному винахіднику дивацтвами. 

Він дуже легко прийняв рішення суду (яке було не в його користь), але тим 

не менше вирішив зберегти ім'я своєї компанії. 

Horch перекладається з німецької мови як «послухай», і Хорьх взяв для 

своєї компанії ту ж саме назву, тільки латинською мовою, - audi! Вийшло, що 

при різній формі зміст залишився колишнім. 

Фортуна є мінливою, і з компаньйонами Хорьха вона зіграла злий 

жарт: вони сильно прорахувалися, вигнавши його з компанії. Уже в 1910 р. 

новою компанією був випущений автомобіль Audi-А (автомобіль мав                   

2,6-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 22 л. С.), А на 

наступний рік -Audi-B. Ну а в 1912 році з'явилася, мабуть, найвідоміша 

модель цієї марки - Audi-C (цей автомобіль називають ,,Підкорювач Альп”, 

так як він завоював Альпійський кубок). 

Вся подальша історія компанії – це історія злетів і падінь. У 1920-х 

роках фірма була настільки близька до банкрутства, що їй було просто 

необхідно злитися з іншою, більш успішною компанією. Таким чином, 

компанія Audi була придбана німецькою компанією DKW. Її власником в 

1928 р став Йорген Скафте Расмуссен. 
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Вже через чотири роки відбулося злиття двох фірм з Horch  із 

відділенням організації Wanderer ( ,,Вандерер”), який займався виробництвом 

автомобілів. В результаті був створений AutoUnion (,,Ауто Уніон”). 

Емблемою компанії стали з'єднані чотири кільця, які символізують чотири 

компанії, що злилися. 

До Другої світової війни було створено дві моделі автомобіля, які 

успішно використовувалися населенням. Але після війни, оскільки 

підприємства перебували на території НДР, компанії були націоналізовані і 

перейшли в ,,Об'єднання народних підприємств з випуску автомобілів”. 

У 1965 р компанією був випущений новий автомобіль з переднім 

приводом. Вийшов він знову під маркою Audi, так як контрольний пакет 

акцій перейшов до Volkswagen. 

1968 рік став своєрідною віхою в історії автомобілебудування 

Німеччини. Саме в цьому році була випущена нова модель автомобіля Audi-

100. Слідом за нею на тій же хвилі з'являється модель Audi Quattro, яку 

відрізняє від попередниць привід на всі чотири колеса і спортивний профіль. 

У 1969 р назва компанії знову змінилася: вона стала називатися 

AudiNSU AutoUnion, тому що компанію купив Neckarsulmer Automobilwerke 

(«Автомобільний завод в Неккарзульмі», NSU). У 1985 р до фірми знову 

повернулася колишня назва – Audi AG. 

Новітня історія Audi – це безперервний випуск нових моделей, кожна з 

яких має певні переваги перед попередниками. Безперервні розробки й 

удосконалення в модельному ряду автомобілів Audi ведуть компанію до 

бурхливого, неперервного підйому, що триває вже понад півстоліття. 

 

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ PRADA 

Стиль, витонченість, мінімалізм - саме ці якості об'єднує кожен виріб, 

створений Prada. Компанія зі світовою популярністю, яка виробляє сумки, 

одяг, аксесуари і косметику, є однією з провідних на європейському та 

американському ринках. 
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Почалося все в Мілані в далекому 1913 році. Саме тоді Маріо Прада 

заснував компанію Fratelli Prada ( ,,Брати Прада”). Компанія спеціалізувалася 

на виробництві дорожніх сумок з екзотичної шкіри моржів, чим і викликала 

інтерес заможних покупців. 

Через 45 років керівництво Prada перейшло до дочки засновника - 

Луїзи. На той час популярність компанії поширилася далеко за межі Європи. 

Дорожні сумки від Prada зі вставками з цінних порід дерева і з панцира 

черепахи, прикрашені стразами, користувалися попитом як серед 

європейської, так і серед американської аристократії. Однак непрактичність 

таких моделей, що відрізнялися великою вагою, привела до того, що інтерес 

до продукції Prada поступово згас, скоротивши прибуток компанії до 

мінімуму. 

У 1978 р керівництво компанією взяла на себе 29-річна внучка Маріо 

Прада – Міучча Прада. Вона найменше підходила на роль спадкоємиці: 

останні п'ять років Міучча вчилася, брала участь в пантомімі в міланському 

,,Театрі Пікколо”, офіційно перебувала в Комуністичної партії Італії і була 

провідною захисницею прав жінок Мілана. Але незабаром Прада показала, 

чого вона варта. 

Міучча зустріла Патріціо Бертеллі, свого чоловіка і ділового партнера, 

в той же рік, коли очолила сімейне підприємство. Саме під керівництвом 

Бертеллі будинок моди почав перетворюватися в міжнародний конгломерат. 

А ще через шість років Prada представила абсолютно нову колекцію 

сумок, яка змусила поглянути на бренд зовсім по-іншому. Нові сумки Prada 

дуже відрізнялися від виробів, створених компанією раніше: зшиті з чорного 

парашутного нейлону, вони були набагато легше і практичніше. Ці якості 

були швидко оцінені покупцями, які купували сумки Prada, незважаючи на їх 

високу ціну. 

Роздрібна ціна на сумочки починалася з 250 фунтів, що спричинило 

появу цілої індустрії підробок, і чому оригінальні речі стали навіть більш 
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привабливими. Більш того, сумочки від Prada стали обов'язковим аксесуаром 

супермоделей і редакторів модних журналів у всьому світі. 

У 1990-х рр. Міучча випускає одяг для чоловіків, колекцію білизни, а 

також лінію сонцезахисних окулярів. Дизайн останніх створював потужний 

контраст зі звичним всім стилем Prada. Незважаючи на прогнози критиків, 

,,Потворна Прада” - так прозвали окуляри в товстих, квадратних оправах - 

зацікавила покупців, ставши згодом однією з найбільш впізнаваних ліній 

компанії. Резонанс, викликаний колекцією окулярів, сприяв тому, що через 

короткий час Міучча отримала нагороду на міжнародному конкурсі 

дизайнерів в США в номінації ,,Кращі аксесуари”». 

Поява однойменної колекції готового одягу від Prada сезона ,,осінь / 

зима 1989 г.” викликав хвилю критики. Прямі, майже строгі лінії її одягу 

сильно виділялися на тлі відверто чуттєвих робіт інших марок того часу. 

Один з журналістів охарактеризував колекцію Prada як ,,уніформу для людей, 

позбавлених частини цивільних прав”. 

У 1992 р Міучча представила лінію недорогого одягу Miu Miu 

(псевдонім Міучча), навіяну її власним гардеробом, що складається з одягу в 

стилі ,,хіппі” простих кольорів, вироблене із натуральних тканин. Завдяки 

чітким і стильним фасонам, прекрасним матеріалам і незвичайній 

майстерності компанія Prada в 1993 році виграла міжнародну нагороду 

американської Ради дизайнерів моди. Одяг Miu Miu завжди простий і 

створює враження класичних речей: За цією лінією Miu Miu була 

представлена колекція взуття для тенісу Prada Sport. 

Роком пізніше компанія вперше показала свої роботи в Нью-Йорку і 

відкрила бутік в Лондоні. Тепер Міучча двічі на рік організовує модні покази 

в Мілані. 

Природно, що з плином часу зовнішній вигляд речей від Prada 

поступово змінювався; сама Міучча доклала руку до багатьох нововведень, 

пов'язаних з тканинами і дизайном. Вона використовувала всі матеріали - від 

шматочків дзеркала до прикрашеного бісером латексу, - а також 
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експериментувала з новими незвичними поєднаннями матеріалів. Навіть 

сміливі експерименти не змогли похитнути високий рівень кінцевої 

продукції. 

З того часу  Prada стала відкривати бутіки по всій земній кулі. Чоловіче 

і жіноче взуття стала основною деталлю зовнішнього вигляду знаменитостей 

і шанувальників моди, а дамські сумочки досі користуються неймовірною 

популярністю. Емблема Prada у вигляді трикутника є показником статусу, як 

в Європі, так і в Північній Америці. 

Як і у груп компаній Gucciі Christian Dior, у Prada був власний 

портфель дизайнерських марок під корпоративною ,,парасолькою”. 

Наслідуючи приклад інших компаній, які набували максимально 

можливу кількість інших будинків моди, Prada залізла в борги, придбавши на 

початку 1990-х рр. римський будинок моди Fendi, який ледве тримався на 

плаву. Prada придбала акції Fendi спільно з компанією Moet Hennesy Louis 

Vuitton (LVMH), але не зуміла забезпечити підтримку марці Fendi і продала 

свою частину акцій Fendi компаніі LVMH. Prada досі виплачує борги по цій 

угоді. 

Міуччі Прада вдалося переконати покупців, що сумки можуть бути 

пластиковими і при цьому служити предметом жадання всіх, мало-мальськи 

причетних до моди. Люди раптом захотіли капронові сорочки з бляклими 

квіточками, близнюками яких були забиті сільпо від Москви до самих до 

околиць, бабусині розтягнуті кофти та спущені шкарпетки. Іноді здається, що 

вона робить все для того, щоб випробувати публіку на злам. Але ,,мода йде 

туди, куди дивиться Міучча Прада”. Ймовірно, тому це ім'я включено в 

список 100 найвпливовіших людей планети. 

Prada сьогодні -  це потужний світовий концерн, який об'єднує шість 

різних торгових марок і понад 300 монобрендових магазинів по всьому світу. 

Продукція компанії, представлена брендами Prada Donna, Prada Uomo, Miu 

Miu, Helmut Lang, Jil Sander, Graneilo, а до недавнього часу також Fendi 

Byblos, які відповідають запитам найвимогливіших покупців. Взуття від 
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Prada вибирав навіть Папа Римський. Оскільки мультибрендові магазини не 

дозволяють передати всю атмосферу Prada, продукція компанії 

розповсюджується в першу чергу через мережу власних бутиків. Prada є 

однією з найбільш часто підроблюваних торгових марок в світі. 
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Додаток В. 13 

 

Завдання для розвитку аналітичних, креативних та комунікативних 

умінь студентів з метою формування їх конкурентоспроможності на 

заняттях з дисципліни  ,,Проєктний аналіз”  за темою ,,Моделі і 

механізми фінансування проєктів” 

 

Розроблено у співпраці з доктором економічних наук, професором 

Н. М. Богдан. 

 

Мета: Навчити студентів основним моделям механізмів фінансування 

проєктів і оцінюванню отриманих результатів з використанням методу 

,,витрати-ефект”. 

Завдання  

1. Ознайомтесь з інформацією щодо використання методу 

фінансових ресурсів «витрати-ефект», що наведена нижче. 

Перед керівництвом компанії стоїть завдання досягнення якоїсь мети, 

але компанія обмежена в ресурсах. Необхідно при даних ресурсах досягти 

максимального ефекту. У випадку, коли ми маємо один ресурс (наприклад, 

гроші) і один критерій (ефект від вкладень), можливе проєктне рішення при 

використанні методу ,,витрати - ефект”. 

У керівництва компанії є кілька проєктів. Насамперед, для кожного 

проєкту оцінюється його ефективність щодо віддачі (ефекту) на одиницю 

витрат. Потім усі проєкти упорядковуються за мірою убування їхньої 

ефективності.  Наприклад, на рис. 1 з п'яти проєктів найефективнішим є 

проєкт № 2, потім проєкт № 4 і т.д.  

На наступному етапі обирається перший найефективніший проєкт і 

фіксується його результат і витрати, потім два найефективніших, і фіксується 

сумарний результат і витрати, і так до перегляду всіх без винятку проєктів, 

які є в компанії. 
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Рис. 1 

Отримана в такий спосіб залежність (рис. 2) результату (наростаючим 

підсумком) від витрат (наростаючим підсумком) і є залежністю ,,витрати – 

ефект”. Вона, зокрема, характеризує потенційні можливості підприємства 

при зміні рівня розташовуваного ресурсу. 

Вигляд отриманої кривої дає змогу якісно побачити можливість і 

доцільність концентрації ресурсів на тих проєктах, що дають основний 

внесок у загальні результати. 

Рис. 2 
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2. Проаналізуйте дані табл. 1 щодо проєктів, які Вам треба оцінити 

з використанням методу ,,витрати-ефект”. 

Таблиця 1 

№  

з/п 
Найменування проєкту 

Витрати на 

проєкт 
Ефект проєкту 

1 Десятиповерховий будинок 7000 100 

2 Дитячий сад 100 5 

3 Коледж 2000 80 

4 
Шістнадцятиповерховий 

будинок 
12000 30 

5 Готель 300 120 

6 Поліклініка 500 40 

7 Санаторій 6000 50 

 

3. Обчисліть ефективність кожного проєкту, тобто відношення 

ефекту до витрат. Результат занесіть у відповідний стовпець табл. 2. 

 

Таблиця 2 

№
 

з/
п

 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

п
р

о
єк

ті
в
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и

тр
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а 

п
р

о
єк
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Е
ф

ек
т 

п
р

о
єк

ту
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ф
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в
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п
р

о
єк

ту
 

П
р
іо

р
и

те
ти

 

1 Десятиповерховий 

будинок 
7000 100 0,014 5 

2 Дитячий сад 100 5 0,050 3 

3 Коледж 2000 80 0,040 4 

4 Шістнадцятиповерховий 

будинок 
12000 30 0,003 7 

5 Готель 300 120 0,400 1 

6 Поліклініка 500 40 0,080 2 

7 Санаторій 6000 50 0,008 6 

 

4. Заповніть стовпчики табл. 3, в якій проєкти пронумеровані в 

порядку їхніх рангів (пріоритетів) за убиванням ефективності. Для груп 
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проєктів обчислюємо сумарні витрати і сумарний ефект (наростаючим 

підсумком). 

 

5. Результат обчислення занесіть в табл. 3. 

Таблиця 3 

№
 

з/
п
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у
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и
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еф
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1 Готель 300 120 0,400 300 120 

2 Поліклініка 500 40 0,080 800 160 

3 Дитячий сад 100 5 0,050 900 165 

4 Коледж 2000 80 0,040 2900 245 

5 Десятиповерх

овий будинок 
7000 100 0,014 9900 345 

6 Санаторій 6000 50 0,008 15900 395 

7 Шістнадцяти-

поверховий 

будинок 

12000 30 0,003 27900 425 

 

6. Побудуйте графік залежності сумарного ефекту від сумарних 

витрат (рис. 3). Ця залежність називається ,,витрати – ефект”. 

 

7. Проаналізуйте побудований графік. Зверніть увагу на те, що за 

умови бажання керівництва компанії досягти деякої ефективності від усіх 

заходів, за графіком треба знайти необхідні для цього ресурси. І навпаки, 

якщо є обмеженість у ресурсах, за допомогою графіка легко знайти 

максимальний ефект, який може бути досягнутий при даному обмеженні. 
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Рис. 3 

 

8. Поясніть свою позицію щодо пріоритетності виконання проєктів 

підприємства. 
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Додаток Г 

 

Список публікацій Ільєнко О.  Л. за темою дослідження, відомості про 

апробацію результатів дисертації, науково-дослідницьку роботу та 

довідки про впровадження результатів дисертації в ЗВО України 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Монографія: 

1. Ільєнко О. Л. Професійна підготовка майбутнього конкуренто-

спроможного фахівця муніципальної економіки у технічному університеті : 

монографія. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2019. 410 с. 

 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

2. Ільєнко О. Л. До питання про зміст конкурентоспроможності 

фахівця муніципальної економіки та самоврядування. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : 

збірник наук. праць. 2014. Вип. 36 (89). С. 170–178. 

3. Ільєнко О. Л. До питання про структуру конкурентоспроможності 

спеціаліста. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : збірник наук. праць. 2014. Вип. 38 (91). С. 163–

170. 

4. Ільєнко О. Л. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку 

проблеми професійної підготовки конкурентоспроможного спеціаліста. 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах : збірник наук. праць. 2014. Вип. 39 (92). С. 213–219. 

5. Ільєнко О. Л. Фактори впливу на конкурентоспроможність фахівця 

муніципальної економіки та самоврядування. Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : 

методологія, теорія, досвід, проблеми. 2014. Вип. 38. С. 286–290. 
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6. Ільєнко О. Л. Сучасні світові тенденції професійної підготовки 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця. Педагогіка та психологія : 

збірник наукових праць. 2014. Вип.46. С. 65–71. 

7. Ільєнко О. Л. Сутність поняття ,,конкурентоспроможність 

спеціаліста” у психолого-педагогічних науках. Актуальні проблеми 

державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць 

Херсонського національного технічного університету. 2014. Вип. 1 (10).                 

С. 89–92. 

8. Ільєнко О. Л. Особливості особистісно-діяльнісного підходу в 

дослідженні проблеми конкурентоспроможності фахівця. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : 

збірник наук. праць. 2015. Вип. 41 (94). С. 147–154. 
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