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Анотація 

Морозова М. М. Формування економічної компетентності у 

студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі 

ВНЗ. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01 – 

Освіта/Педагогіка). – Державний заклад „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. 

Сучасний етап розвитку гуманітарного знання пов’язаний з пошуком 

шляхів більш чіткого обґрунтування його науково-теоретичного контексту, 

формуванням дослідницьких підходів, що ґрунтуються на інтеграції 

міждисциплінарного, міжпарадигмального, кроскультурного рівнів, на 

діалозі ідей, концепцій, парадигм, що передувало цьому процесу. 

Так уже склалося традиційно в системі освіти України, а також й у 

загальносвітовій освітній практиці, що професійна підготовка майбутніх 

фахівців гуманітарного та економічного профілю становить закриті 

неперетинні модулі: окремо існують гуманітарні та економічні ліцеї та 

коледжі, у змісті фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей 

мізерно представлена економічний складник, така само як і в процесі 

підготовки майбутніх фахівців економічного профілю нівелюється роль 

гуманітарних знань.  

Заради об’єктивності зазначимо, що останнім часом вітчизняні та 

зарубіжні науковці наголошують на важливості гуманітарного складника 

(комунікативного, іншомовного тощо) у процесі підготовки студентів 

негуманітарних спеціальностей. Проте роль економічного знання для 

студентів гуманітарного профілю залишається невизначеною. 

Між тим передумови розвитку вищої освіти в Україні пов’язані із 

необхідністю переходу до нових засад формування та розвитку економічних 

знань, які базуються на історико-культурних і духовно-моральних традиціях 
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українського народу, орієнтовані на поглиблений аналіз економічних 

процесів, які допомагають формуванню основ соціально зорієнтованої 

економіки; формуванням сучасних економічних поглядів у майбутніх 

фахівців, що сприятиме розвитку гуманізації та соціалізації суспільних 

процесів, національній самоідентифікації, спрямуванню економічної 

діяльності на підвищення рівня життя й добробуту українського народу; 

інтеграцією процесів навчання й виховання як складників освіти, що 

створюють духовно-моральні засади для формування сучасного світогляду 

фахівців гуманітарного спрямування. 

Аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з 

проблеми дослідження, а також аналіз організації навчально-виховної роботи 

зі студентами гуманітарних спеціальностей у ЗВО щодо формування в них 

економічної компетентності дає можливість говорити про існування певних 

суперечностей: між стрімко зростаючою роллю економічного знання в житті 

сучасного суспільства й недостатнім урахуванням цієї обставини в процесі 

фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей; між об’єктивною 

необхідністю формування економічної компетентності в студентів 

гуманітарних спеціальностей і відсутністю науково-теоретичного 

обґрунтування цього процесу в сучасній педагогічній теорії професійної 

освіти; між значним потенціалом навчально-виховного процесу ЗВО щодо 

формування економічної компетентності в студентів гуманітарних 

спеціальностей і відсутністю в сучасній освітній практиці ЗВО методичних 

розробок, які б забезпечили ефективну реалізацію цього процесу. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної 

літератури з теми дослідження (Ю. Балашова, Т. Бурлаєнко, В. Дивак, 

Н. Овсюк, Ю. Пузієнко, О. Таїров, О. Ткаченко, Л. Фалевич, О. Холопова 

та ін.) установлено, що, незважаючи на достатньо велику кількість наукових 

праць сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, які побачили світ в 

останні десятиліття та в яких вирішуються питання формування економічної 
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компетентності майбутніх фахівців. Наукові здобутки авторів акцент 

досліджень звернено до необхідності створення в студентів позитивної 

мотивації в процесі досягнення певного рівня економічної культури, пошуку 

різних видів економічної діяльності, спрямованої на формування 

економічного мислення й економічно значущих якостей особистості 

фахівців). Разом із тим відзначено потребу в насиченні освітнього процесу 

економічною інформацією, збагаченні міжпредметної взаємодії економічних 

та фахових дисциплін із використанням розвивального потенціалу 

проектного навчання, лише поодинокі праці, здебільшого у вигляді окремих 

наукових статей, присвячено вирішенню проблеми формування економічної 

компетентності студентів неекономічного профілю загалом та гуманітарних 

спеціальностей зокрема. 

На основі теоретичного аналізу проблеми дослідження визначено 

сутність та структуру економічної компетентності студентів ЗВО 

гуманітарних спеціальностей.  

Досліджуване явище ми розуміємо як комплексну інтегративну 

функційну якість майбутнього фахівця гуманітарного профілю, в основі якої 

лежить розвинене економічне мислення й світогляд, а головними 

характеристиками якої є наявність у студентів фундаментальних наукових і 

прикладних знань у галузі економіки, знань правових норм, які визначають 

економічну діяльність, специфіки ділового спілкування, базових економічних 

понять, сформованість навичок та вмінь, необхідних для вирішення 

економічних проблем, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю, 

готовність до здійснення ефективної економічної діяльності в майбутній 

професії, високий рівень розвитку відповідних особистісних якостей у 

сучасних умовах ринкової конкуренції. 

До структурних компонентів економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей нами було віднесено такі: інформаційний, 

знаннєвий, аксіологічний, мотиваційний, особистісний та поведінковий. 



5 

 

Відповідно до визначеної структури економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей ми розробили критерії й 

обґрунтували якісні показники, за якими можна діагностувати рівні 

сформованості аналізованого явища. Такими критеріями в нашому 

дослідженні є: когнітивно-інформаційний, мотиваційно-ціннісний та 

особистісно-діяльнісний. 

Діагностика рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей на констатувальному етапі 

експерименту засвідчила, що понад 55% студентів в ЕГ та КГ перебувають 

мають низький рівень сформованості досліджуваного явища, і лише близько 

10% респондентів в обох групах продемонстрували високий рівень 

сформованості своєї економічної компетентності. 

Отримані дані підтвердили необхідність розробки та впровадження в 

навчально-виховний процес ЗВО відповідних педагогічних умов, які 

сприятимуть ефективному формуванню економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей. 

У процесі підготовки експериментального дослідження нами було 

обґрунтовано, що формування економічної компетентності в студентів 

гуманітарних спеціальностей буде ефективним, якщо в навчально-виховному 

процесі ЗВО будуть реалізовані такі педагогічні умови: 

1) збагачення змісту дисциплін фахової підготовки студентів 

гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні економічні 

процеси в суспільстві; 

2) використання в освітньому процесі технологій проектного та 

модульного навчання з проблем економічної теорії та практики; 

3) реалізація комплексу виховних заходів з формування економічної 

свідомості студентів гуманітарних спеціальностей. 

Визначено, що процес формування економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей в умовах навчання й виховання у 
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ЗВО представлено у вигляді трьох взаємозалежних фаз (стадій), які умовно 

можна позначити як: теоретико-методологічну (передбачає характеристику 

основних наукових підходів та принципів, що слугують науковим підґрунтям 

процесу формування економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей у ЗВО, уточнення сутності та змісту досліджуваного явища, 

з’ясування його структури, розробку критеріїв, характеристика показників 

сформованості економічної компетентності відповідно до високого, 

середнього та низького рівнів, обґрунтування педагогічних умов ефективного 

формування цієї компетентності), технологічну (діагностика рівнів 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей та реалізація розроблених педагогічних умов у навчально-

виховному процесі ЗВО) та результативно-аналітичну (аналіз результатів 

експериментального дослідження).  

Окреслені стадії процесу формування економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей в умовах навчання й виховання у 

ЗВО знаходяться в цілковитій відповідності до етапів проведення нашого 

експериментального дослідження. 

Вирішуючи завдання збагачення змісту дисциплін фахової підготовки 

студентів гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні 

економічні процеси в суспільстві (перша педагогічна умова), нами було 

розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес ЗВО додаткові 

модулі у структурі таких навчальних дисциплін: „Філософія” – Філософські 

засади економічної теорії, „Педагогіка” – Економічна педагогіка як процес 

інтеграції економіки й педагогіки, „Психологія” – Теоретичні питання 

економічної психології, „Інформаційні технології” – Роль інформаційних 

технологій у сучасній економічній науці, „Історія світової та української 

культури” – Мистецтво як авангард економіки, у рамках викладання курсів 

мистецько-теоретичних дисциплін – Економіка концертної (вокальної, 

художньої) діяльності, при викладанні курсів з ділової іноземної мови та з 
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практики усного та писемного мовлення – використання текстів економічної 

спрямованості. 

На прикладі впровадження в навчально-виховний процес ЗВО 

розробленого нами спецкурсу „Економічна культура” для студентів 

гуманітарних спеціальностей було показано шляхи використання в 

освітньому процесі технологій проектного та модульного навчання з проблем 

економічної теорії та практики. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної 

літератури з теми дослідження, ураховуючи наявний практичний досвід ЗВО 

України з організації виховної роботи студентів та власний педагогічний 

досвід у якості викладача ЗВО та куратора академічних груп, нами було 

розроблено план виховної роботи з формування економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі ЗВО 

на весь період їх навчання в закладі освіти із використання різноманітних 

форм організації цієї роботи, до яких увійшли аукціони, бесіди, диспути, 

дискусії на економічну тематику, ділові та рольові ігри, круглі столи з 

обговорення економічних питань, виховні години, конкурси, тренінги, 

ярмарки, організація самостійної та науково-дослідної роботи студентів 

гуманітарних спеціальностей з формування їхньої економічної 

компетентності. 

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

засвідчив, що порівняно з констатувальним етапом експерименту на 

оцінювально-корекційному кількість студентів ЕГ, які мають високий рівень 

сформованості економічної компетентності загалом, збільшилась на 55 осіб, 

або на 31,98%, кількість респондентів із середнім рівнем сформованості 

досліджуваного явища теж збільшилась на 18 осіб, або на 10,47%, проте 

кількість студентів ЕГ з низьким рівнем сформованості економічної 

компетентності знизилась з 96 до 23, або на 42,44%.  
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Натомість, у КГ ми констатували збільшення кількості студентів з 

високим рівнем сформованості цієї компетентності лише на 8 осіб, або на 

4,79%, із середнім – на 16 осіб, або на 9,58%, а зменшення кількості 

респондентів КГ з низьким рівнем сформованості економічної 

компетентності склало лише 14,37%.  

Загалом, за результатами проведення експериментального дослідження 

понад 85% студентів ЕГ продемонстрували високий та середній рівень 

сформованості економічної компетентності, у той час як майже половина 

студентів КГ (45,51%) залишились на низькому рівні сформованості 

досліджуваного явища. 

Вірогідність отриманих результатів була підтверджена за допомогою 

використання методів математичної статистики, а гіпотеза, висунута нами на 

початку проведення наукового дослідження, була повністю підтверджена. 

Ключові слова: економічна компетентність, студенти гуманітарних 

спеціальностей, заклади вищої освіти, навчально-виховний процес вишу, 

педагогічні умови, технології проектного і модульного навчання. 
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The modern stage of the development of the humanitarian knowledge is 

connected with the search of ways of a more distinct substantiation of its scientific 

and theoretical context, with the formation of research approaches which are based 

on the integration of inter-disciplinary, inter-paradigm and cross-cultural levels, on 

the dialogue between ideas and concepts that predetermined these processes.  

There has traditionally been formed so in the system of education of Ukraine 

as well as in the world’s educational practice that professional training of future 

specialists of the humanitarian and economic profiles represent two covert non-

intersecting modules: there exist separately humanitarian and economic lyceums 

and colleges, the economic component is scarcely represented in the content of 

professional training of students of the Humanities as well as the role of the 

humanitarian knowledge is leveled in the process of teaching of future specialists 

of the economic profile. It is worth mentioning, to be objective, that Ukrainian and 

foreign scholars have pointed out lately the importance of the humanitarian 

component (communicative skills, proficiency in foreign languages, etc.) in the 

process of training students of non-humanitarian specialities. However, the role of 

the economic knowledge for the students of the Humanities remains obscure. 

However, the preconditions of the development of higher education in 

Ukraine are connected with the necessity to find out new foundations of the 

formation and development of economic knowledge which are based on the 
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historical and cultural traditions of the Ukrainian people aimed at a profound 

analysis of the economic processes which stimulate the formation of the bases of 

socially oriented economy; with the formation of modern economic views at future 

specialists which can help in the development of humanization and socialization of 

social processes, the national self-identification, directing the economic activity at 

increasing the level of life and welfare of the Ukrainian people; with the 

integration of educational processes for the sake of formation of modern world 

outlook of the specialists of the humanitarian profile.  

The analysis of psychological and pedagogical literature on the problem of 

our investigation as well as the analysis of the organization of the educational 

activity of the students of the Humanities in the Ukrainian higher educational 

establishments aimed at forming their economic competence made it possible to 

discriminate the existence of a number of contradictions: between a rapidly 

increasing role of the economic knowledge in the life of modern society and 

insufficient attention to this fact in the process of professional training of students 

of the Humanities; between the objective necessity to form the economic 

competence at students of the Humanities and the absence of a grounded scientific 

and theoretical basis of this process in modern pedagogical theory of professional 

education; between a great potential of the teaching and educational process of 

higher educational establishments of Ukraine connected with the formation of the 

economic competence at students of the Humanities and the absence of methodic 

achievements in modern educational practice that could ensure an efficient 

realization of this process. 

Based on the analysis of the scientific literature on the topic of the research 

(Yu. Balashova, T. Burlaienko, V. Dyvak, N. Ovsiuk, Yu. Puzienko, O. Tairov, O. 

Tkachenko, L. Falevych, O. Kholopova, etc.), it was defined that notwithstanding 

the existence of rather a significant number of scientific works represented by the 

Ukrainian and foreign scholars that were published during the last decades and in 

which the questions of formation of economic competence of future specialists are 
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solved, particularly in which the scholars concentrate their attention on the 

necessity to create a positive motivation of students in the process of achieving a 

certain level of their economic culture, to develop different types of their economic 

activity aimed at forming their economic awareness and economically significant 

qualities of the personalities of specialists, as well as in which they focus on the 

urgent demand to enrich the teaching and educational process of a higher 

educational establishment with economic information, to develop the inter-

disciplinary interaction between the economic and profile-oriented subjects with 

the use of the potential of project-based learning, there still exist only separate 

works which are mainly represented in the form of scientific articles which deal 

with the problem of formation of economic competence of students of the 

Humanities and other non-economic specialities.         

Based on the theoretical analysis of the problem of our research, we 

managed to define the essence and structure of the economic competence of the 

students of the Humanities in higher educational establishments of Ukraine. The 

analyzed phenomenon we view upon as a complex integrative multi-functional 

quality of a future specialist of humanitarian profile in the basis of which lies a 

developed economic thinking and world outlook and the main characteristics of 

which represent the presence of fundamental scientific and applied knowledge in 

the sphere of economy, the knowledge of legal norms which regulate the economic 

activity, the specificity of business communication, basic economic notions, the 

formed skills and habits which are necessary for the solution of economic 

problems connected with the future professional activity, the readiness of the 

students to carry out and efficient economic activity in the future profession, a high 

level of the development of corresponding personal qualities in modern conditions 

of market competitiveness.    

The structural components of the economic competence of students of the 

Humanities consist of the following ones: informational, knowledge-based, 

axiological, motivational, personal and behavioral. 
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In accordance with the defined structure of the economic competence of 

students of the Humanities, we worked out a set of criteria and substantiated the 

qualitative characteristics which can serve as a basis for checking the level of 

formation of the analyzed phenomenon at the students of higher educational 

institutions. These criteria are as follows: the cognitive and informational, the 

motivational and axiological, and the personal and activity-based ones.   

The diagnosis of the levels of the formation of the economic competence of 

the students of higher educational establishments of the Humanities at the initial 

stage of our experimental research showed that more than 55% of student from the 

experimental group (EG) and the control group (CG) demonstrated a low level of 

the formation of the analyzed phenomenon. Only about 10% of students in both 

groups could prove a high level of their economic competence. 

The data received proved the necessity to work out and implement into the 

teaching and educational process of higher educational institutions of Ukraine 

certain pedagogical conditions that would ensure the efficiency of the formation of 

economic competence of the students of the Humanities. 

The following pedagogical conditions with the help of which the economic 

competence of students of the Humanities in the teaching and educational process 

of a higher educational establishment can be formed in a most efficient ways, have 

been worked out as a hypothesis of the research:  

1) enrichment of the content of disciplines of the professional training of the 

students of the Humanities with the topics that reflect modern economic processes 

in the society;  

2) the use of technologies of module-based and project teaching on the 

problems of economic theory and practice in the teaching and educational process 

of higher educational establishments;  

3) realization of a complex of educational events aimed at forming economic 

awareness of the students of the Humanities. 
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It was found out that the process of the formation of economic competence 

of the students of the Humanities in conditions of teaching at higher educational 

establishments of Ukraine can be represented in three mutually dependent phases 

(stages) which can be conditionally defined as (1) the theoretical and 

methodological one (which implies the determination of the main scientific 

approaches and principles which serve a scientific background of the process of 

formation of economic competence of students of the Humanities, the clarification 

of the essence and content of the analyzed phenomenon, the definition of its 

structure, working out the criteria and characteristics of the formation of the 

economic competence according to the high, medium and low levels, the 

substantiation of the corresponding pedagogical conditions that can ensure efficient 

process of the formation of the competence in question); (2) the technological one 

(diagnosis of the levels of formation of economic competence of students of the 

Humanities in the teaching and educational process of higher educational 

establishments); and (3) the analytical one (the analysis of the results of the 

experimental research). The defined stages of the process of the formation of 

economic competence of the students of the Humanities in conditions of teaching 

and upbringing at higher educational establishments of Ukraine function in a 

complete accordance with the stages of the realization of our experimental 

research. 

Solving the problem of the enrichment of the content of disciplines of the 

professional training of the students of the Humanities with the topics that reflect 

modern economic processes in the society (the first pedagogical condition), we 

worked out and implemented into the teaching and educational process of higher 

educational establishments additional modules to the structure of the following 

disciplines, namely “Philosophy” – Philosophical Bases of Economic Theory, 

“Pedagogics” – Economic Pedagogy as a Process of Integration of Economics and 

Pedagogics, “Psychology” – Theoretical Questions of Economic Psychology, 

“Informational Technologies” – Role of Informational Technologies in Modern 



14 

 

Economic Science, „History of World’s and Ukrainian Culture” – Arts as 

Vanguard of Economy. Within the framework of teaching theoretical disciplines of 

Arts the following topics were suggested: Economy of Concert (Vocal, Artistic) 

Activity. When training students who dealt with business communication (foreign 

languages) and practice of oral and written speech, we used to implement texts of 

economic types in classes.      

Based on the example of the implementation into the teaching and 

educational process of higher educational establishments of Ukraine the special 

course “Economic culture” worked out by us, we showed the ways of use of the 

technologies of project-based and module-oriented learning on the problems of 

economic theory and practice. 

On the basis of the analysis of the scientific pedagogical, psychological and 

methodological literature on the problem of our research, as well as taking into 

account our personal experience in the field of the organization of upbringing work 

with the students as a University lecturer and tutor of academic groups together 

with the existent practical experience of higher educational institutions of Ukraine, 

we worked out the plan of educational events aimed at forming the economic 

competence of students of the Humanities for the whole period of their training at 

higher educational establishments with the use of various forms of the organization 

of this work including auctions, talks, disputes, discussions on economic issues, 

business games and role plays, round-table conferences with the discussions of 

economic questions, educational hours, competitions, contests, trainings, fairs, 

organization of individually independent and scientific research work of students 

of the Humanities aimed at forming their economic competence.  

The analysis of the results of our experimental research conducted, showed 

that in comparison with the data received at the initial stage of the experiment, the 

number of student from the EG with the high level of economic competence 

formed at the end of the experiment increased by 55 persons or by 31.98%. The 

number of EG students who demonstrated medium level of formation of the 
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analyzed phenomenon increased by 18 persons or by 10.47%, while the number of 

EG students who remained at the low level of the formation of their economic 

competence decrease from 96 to 23 persons or by 42.44%. At the same time, we 

observed the increase of the number of students from CG who changed their low 

level to more advanced levels that only made 8 persons or 4.79%. In general, the 

results of the experiment showed that more than 85% of EG students demonstrated 

a high and medium levels of formations of their economic competence at the final 

stage of the experiment, while about a half of the CG students (45.51%) remained 

at the low level of formation of the analyzed phenomenon.   

The analysis of the experimental research that was held proved the 

efficiency of the worked out and implemented pedagogical conditions of the 

formation of economic competence of students of the Humanities. Their 

authenticity was checked with the help of use of methods of mathematical statistics 

and, thus, the hypothesis of the thesis that we formulated at the beginning of our 

research, was completely confirmed. 

Key words: economic competence, students of the Humanities, institutions 

of higher educational establishments, teaching and educational process of higher 

educational establishments, pedagogical conditions, technologies of project and 

modular training. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Передумови розвитку вищої освіти в 

Україні пов’язані з необхідністю переходу до нових засад формування та 

розвитку економічних знань, які базуються на історико-культурних і 

духовно-моральних традиціях українського народу, орієнтовані на 

поглиблений аналіз економічних процесів, що сприяють, по-перше, 

утвердженню основ соціально зорієнтованої економіки; по-друге, 

формуванню сучасних економічних поглядів у майбутніх фахівців як 

підґрунтя для гуманізації соціально-економічних процесів, спрямування 

економічної діяльності на підвищення рівня життя й добробуту народу 

України; по-третє, інтеграції процесів навчання й виховання як складників 

освіти, що створюють духовно-моральні засади для формування сучасного 

світогляду фахівців гуманітарного профілю.  

Однією з головних парадигм вищої освіти є розуміння того, що 

розвиток економічної сфери суспільства значною мірою зумовлений 

характером життєдіяльності людини, її світоглядом, соціально 

відповідальною поведінкою. Професійна підготовка сучасних фахівців 

гуманітарного профілю повинна передбачати розуміння ними 

закономірностей формування й розвитку відтворювальних процесів на 

макро- та мікрорівнях у взаємозв’язку з розвитком політичних, культурних та 

інших суспільних процесів. Відповідно, від сучасного випускника закладу 

вищої освіти суспільство очікує не лише наявності відповідних професійних 

компетенцій, а й високого рівня сформованості таких необхідних у 

суспільному житті компетентностей, як комунікативна, іншомовна, 

соціокультурна, полікультурна, політична, економічна.  

У Концепції розвитку економічної освіти, затвердженій Колегією 

Міністерства освіти і науки України, йдеться про те, що „для забезпечення 

умов оволодіння сучасними економічними знаннями для студентів 

неекономічних вищих навчальних закладів потрібно: переглянути перелік 
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дисциплін загальноекономічної підготовки за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями; вжити заходів щодо поліпшення навчально-

методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів 

економічних дисциплін”. Економічний компонент освіти дозволяє 

особистості засвоїти засоби зваженої оцінки ресурсів і цінностей людського 

капіталу, а також способи компетентного вибору нею свого життєвого 

шляху. 

Значний внесок у розв’язання проблеми економічної освіти учнівської 

молоді в сучасних умовах ринкового господарювання зробили 

М. Вачевський, О. Камишанченко, Л. Новікова, Н. Пасічник, І. Прокопенко, 

О. Решетняк, Г. Усова, О. Шпак та ін. Проблеми вищої економічної освіти 

розглядали О. Гавриш, Л. Довгань, Ю. Каракай, О. Набока, Н. Семиченко; 

економічну культуру особистості як психолого-педагогічний феномен, 

формування економічної культури студентської молоді – Ю. Балашова, 

І. Бризгалов, Н. Дзюбенко, О. Любченко, В. Москаленко, О. Мохова, 

Н. Пасічник, Д. Разуменко, З. Сабирова, І. Тарасова, Т. Тебієва та ін.; 

економічну освіту дорослих як чинник соціальної адаптації – О. Гросс та ін. 

Теоретико-методичні аспекти економічної підготовки майбутніх 

фахівців різного профілю в закладах вищої освіти представлено в 

дослідженнях таких науковців, як М. Вієвська, В. Гончаров, А. Земцова, 

Г. Ковальчук, Н. Кошелева, Л. Красовська, М. Левочко та ін.  

Проблему розвитку економічної компетентності майбутніх фахівців 

репрезентовано в роботах таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як 

О. Ануфрієва, П. Атутов, С. Батишев, В. Лозова, В. Луговий, В. Мадзігон, 

І. Сасова, Т. Шамова, О. Шпак та ін. 

У сучасному науковому дискурсі економічну компетентність 

розглядають як детермінанту доцільної, раціональної економічної поведінки 

людини. Цей аспект досліджуваного феномену розкрито в розвідках 

зарубіжних учених – М. Вебера, Е. Дюркгейма, Дж. Кейнса, Т. Парсонса та 

ін. Окремі питання економічної підготовки фахівців педагогічної галузі в 
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контексті ідей неперервної економічної освіти викладено в студіях таких 

науковців, як А. Нісімчук, О. Падалка, І. Сасова, О. Шпак та ін.; формування 

їхньої економічної компетентності проаналізовано в працях Г. Дмитренка, 

В. Коміренка, В. Куценка, В. Саюк та ін.  

У дисертаційних роботах вітчизняних та зарубіжних авторів 

представлено різні аспекти формування економічної компетентності фахівців 

неекономічного профілю. Так, Т. Бурлаєнко досліджувала формування 

економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових 

форм навчання, В. Дивак – розвиток економічної компетентності директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій. У працях К. Овакімян, Ю. Пузієнко 

представлено теоретико-методичні аспекти формування економічної 

компетентності студентів ЗВО, О. Таїрова – майбутніх журналістів, К. Тушко 

– майбутніх офіцерів-прикордонників, С. Вітер – молодших спеціалістів 

агротехнічних коледжів, М. Палюти – формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі навчальної 

та позанавчальної діяльності, що дозволяє їм набути економічної 

компетентності на основі засвоєння економічних знань, розвитку соціальних 

і економічно значущих якостей особистості. 

Проте, незважаючи на зростаючу роль економічного знання в житті 

суспільства загалом та в подальшій професійній діяльності майбутніх 

фахівців зокрема, проблема формування економічної компетентності в 

студентів гуманітарних спеціальностей у сучасних соціокультурних умовах 

залишається переважно поза увагою науковців і в плані її теоретичного 

обґрунтування, і в плані розробки її практичного вирішення в освітньому 

процесі вишу. 

Аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з 

проблеми дослідження, організації навчально-виховної роботи зі студентами 

гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти щодо формування в 

них економічної компетентності дозволив виокремити протиріччя між: 
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стрімко зростаючою роллю економічного знання в житті сучасного 

суспільства та недостатнім урахуванням цієї тенденції в процесі фахової 

підготовки студентів гуманітарних спеціальностей; об’єктивною 

необхідністю формування економічної компетентності в студентів 

гуманітарних спеціальностей та відсутністю науково-теоретичного 

обґрунтування педагогічних умов цього процесу в сучасній педагогічній 

теорії професійної освіти; значним потенціалом навчально-виховного 

процесу закладів вищої освіти щодо формування економічної компетентності 

в студентів гуманітарних спеціальностей та відсутністю в сучасній освітній 

практиці вишів методичних розробок, які б забезпечили ефективну 

реалізацію цього процесу.  

Отже, актуальність дослідження та наявність визначених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи – „Формування 

економічної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей у 

навчально-виховному процесі ВНЗ”. 

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

Дисертацію виконано відповідно до плану наукової роботи Державного 

закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” в 

рамках наукової теми кафедри педагогіки навчально-наукового Інституту 

педагогіки і психології „Освітні технології навчально-виховного процесу в 

сучасних умовах” (державний реєстраційний номер 0110U000751). Тему 

затверджено Вченою радою Державного закладу „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка” (протокол № 5 від 25.12. 2015 р.). 

Об’єкт дослідження – процес формування економічної компетентності 

в студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі 

закладу вищої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування економічної 

компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей у закладі вищої 

освіти. 
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Мета дослідження – теоретичне обґрунтування й розробка 

педагогічних умов формування економічної компетентності в студентів 

гуманітарних спеціальностей та експериментальна перевірка їхньої 

ефективності в навчально-виховному процесі вишу. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що формування 

економічної компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей буде 

ефективним, якщо в навчально-виховному процесі ЗВО будуть реалізовані 

такі педагогічні умови: збагачення змісту дисциплін фахової підготовки 

студентів гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні 

економічні процеси в суспільстві; використання в освітньому процесі 

технологій проектного та модульного навчання з проблем сучасної 

економічної теорії та практики; реалізація комплексу виховних заходів із 

формування економічної свідомості студентів гуманітарних спеціальностей. 

Для досягнення поставленої мети та верифікації висунутої гіпотези в 

дисертаційній роботі необхідно вирішити такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати проблему формування економічної компетентності в 

студентів ЗВО у сучасній педагогічній теорії та практиці. 

2. На основі аналізу теоретико-методологічної та науково-методичної 

літератури визначити сутність, зміст та структуру економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей. 

3. Діагностувати рівні сформованості економічної компетентності в 

студентів гуманітарних спеціальностей закладів вищої освіти на основі 

розроблених критеріїв та показників. 

4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 

економічної компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей та 

визначити шляхи їх практичної реалізації. 

5. Експериментально перевірити ефективність розроблених 

педагогічних умов формування економічної компетентності в студентів 

гуманітарних спеціальностей в освітньому процесі ЗВО. 
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Теоретико-методологічні основи дослідження становлять принципи 

діалектики та теорії пізнання; філософські ідеї про єдність теорії і практики, 

про активну сутність людської діяльності; концепції цілісного підходу до 

розгляду освітнього процесу; класичні та сучасні надбання світової й 

вітчизняної філософії, педагогіки, психології, соціології та економіки в таких 

напрямах: філософські засади розвитку сучасної освіти (В. Андрущенко, 

С. Гончаренко, І. Зязюн, Б. Коротяєв, В. Кремень, В. Курило, В. Лутай, 

В. Пазенок); діяльнісна теорія навчання і розвитку особистості (Г. Атанов, 

П. Гальперін, В. Давидов, С. Рубінштейн, В. Семиченко); наукові засади 

компетентнісного підходу у вищій освіті (А. Андреєв, Н. Бібік, Е. Зеєр, 

О. Овчарук); наукові положення щодо: сутності змісту та процесу реалізації 

професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей 

(В. Сластьонін, О. Щербаков), організації навчально-виховного процесу у 

вищій школі (А. Алексюк, С. Вітвицька, З. Курлянд, С. Савченко, 

З. Слєпкань), історії економічної думки та основ економічної теорії 

(В. Базилевич, І. Бочан, С. Злупко, Г. Климко, О. Мамалуй, В. Нестеренко, 

В. Чепінога, П. Юхименко); теоретико-методичні засади формування 

економічної компетентності майбутніх фахівців (П. Атутов, С. Батишев, 

М. Вачевський, В. Луговий, В. Мадзігон, О. Набока, О. Падалка, Н. Пасічник, 

І. Сасова, В. Саюк, Т. Шамова, О. Шпак; Дж. Б’юкенен, М. Вебер, 

Е. Дюркгейм, Т. Парсонс); теорія і практика використання сучасних освітніх 

технологій у закладах вищої освіти (С. Вітвицька, В. Волкова, А. Панфілова, 

О. Пометун, Г. Селевко, С. Сисоєва, Д. Чернілевський), зокрема технологій 

проектного (І. Єрмаков, Н. Морзе, С. Сисоєва, А. Цимбалару) та модульного 

(О. Кучерявий, А. Фурман, П. Юцявичене) навчання.  

У рамках дисертаційної роботи використано положення Законів 

України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, національної програми „Oсвіта” 

(„Україна ХХІ стoліття”), Національної Державної доктрини розвитку освіти 

України, а також нормативні документи Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури України, галузевий стандарт вищої освіти з 
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підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом підготовки 0101 

„Педагогічна освіта”, 0201 „Культура”, 0202 „Мистецтво”, 0203 „Гуманітарні 

науки”. 

Для вирішення поставлених завдань, досягнення мети, перевірки 

гіпотези використано комплекс методів дослідження: теоретичних – аналіз 

філософської, педагогічної, психологічної і навчально-методичної літератури 

з метою визначення сутності, змісту та структури економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей; аналіз і синтез 

наявного педагогічного досвіду вищої освіти з метою з’ясування сучасного 

стану теорії і практики, підходів і напрямів процесу формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, визначення 

методологічних та теоретичних засад досліджуваної проблеми; структурно-

системний аналіз з метою розробки педагогічних умов формування 

економічної компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей; 

емпіричні – педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності 

розроблених педагогічних умов формування економічної компетентності у 

студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі 

вишу; спостереження, опитування, анкетування, тестування, бесіди, 

оцінювання, методи моніторингу з метою визначення рівнів сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей; методи 

математичної статистики з метою обробки результатів експериментальної 

роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося 

впродовж 2014 – 2018 рр. на базі ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” (м. Слов’янськ), Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля (м. Сіверськодонецьк) та 

КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної 

ради. Усього в експериментальній роботі взяли участь 339 студентів, 

24 викладачі ЗВО, 12 кураторів академічних груп. 
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Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній 

уперше теоретично обґрунтовано та розроблено педагогічні умови 

формування економічної компетентності у студентів гуманітарних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі ЗВО (збагачення змісту 

дисциплін фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей 

темами, що відбивають сучасні економічні процеси в суспільстві; 

використання в освітньому процесі технологій проектного та модульного 

навчання з проблем сучасної економічної теорії та практики; реалізація 

комплексу виховних заходів з формування економічної свідомості студентів 

гуманітарних спеціальностей); удосконалено: форми та методи навчання 

студентів гуманітарних спеціальностей з метою формування в них 

економічної компетентності; подальшого розвитку набули наукові уявлення 

про зміст економічної освіти студентів шляхом збагачення її 

соціокультурного контексту; економічну компетентність як вид життєвої 

компетентності людини в сучасних соціально-економічних умовах; сутність 

та структуру економічної компетентності студенів гуманітарних 

спеціальностей; особливості формування економічної компетентності 

студентів неекономічних спеціальностей у ЗВО.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в їхній 

достатній готовності до впровадження в процес підготовки студентів 

гуманітарних спеціальностей. Розроблено: навчальні матеріали для 

доповнення змісту дисциплін фахової підготовки студентів гуманітарних 

спеціальностей згідно із завданнями дослідження; програму та навчально-

методичне забезпечення спецкурсу „Економічна культура” для студентів за 

напрямом підготовки „Культура і мистецтво”, „Гуманітарні науки”; тематику 

проектних завдань з формування економічної компетентності та виховних 

заходів з розвитку економічної культури студентів гуманітарних 

спеціальностей; діагностичний інструментарій для визначення рівня 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в 

системі професійної підготовки фахівців гуманітарної сфери, у закладах 
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післядипломної освіти, у самоосвітній діяльності студентів різних 

спеціальностей та напрямів професійної підготовки. Результати дослідження 

впроваджено в навчально-виховний процес ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (довідка про 

впровадження № 1/564 від 12.06.2018 р.), ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” (м. Слов’янськ) (довідка про впровадження № 68-

18-605/1 від 05.09.2018 р.), КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія” Харківської обласної ради (довідка про впровадження № 01-13/418 

від 25.06.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати проведеного дослідження обговорювалися на міжнародних 

науково-практичних конференціях: „Забезпечення якості вищої освіти: 

європейські й національні стандарти та індикатори” (Старобільськ, 2017), 

„Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору” (Київ, 2017), „Перспективи розвитку сучасної науки” (Київ, 2018); 

„Наука та інновації” (Київ, 2018), Челпанівських психолого-педагогічних 

читаннях (Київ, 2018); на щорічних звітних наукових конференціях 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і молодих учених, засіданнях 

кафедри педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка”. 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

висвітлено в 8 одноосібних публікаціях, з них 4 статті опубліковано в 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у закордонному 

періодичному виданні, 1 – у виданні, включеному до міжнародних 

наукометричних баз. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до розділів та загальних висновків, списку використаних джерел 

(268 найменувань, з них 7 іноземною мовою) та 9 додатків на 85 сторінках. 

Робота містить 23 таблиці та 9 рисунків. Загальний обсяг дисертації складає 

315 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ 

 

1.1. Проблема формування економічної компетентності в студентів 

ВНЗ у сучасній педагогічній теорії та практиці 

 

Останнім часом більшість українських та зарубіжних науковців у галузі 

вищої освіти наголошують, що економічна освіта необхідна всім 

випускникам ЗВО з метою їхньої успішної соціалізації в умовах динамічно 

мінливої реальності [2; 6; 14; 21; 23; 24; 28; 29; 34; 35; 42; 46; 48; 51; 53; 54; 

60; 69; 91; 98; 101; 108; 111; 126; 129; 136; 144; 148; 154; 155; 167; 170; 182; 

183; 184; 199; 202; 203; 206; 207; 225; 228; 232; 233; 235; 242; 246; 257; 268]. 

Економічний компонент освіти дозволяє особистості засвоїти засоби 

зваженої оцінки ресурсів і цінностей людського капіталу, а також способи 

компетентного вибору нею свого життєвого шляху. Тому вдосконалювання 

економічної освіти сьогодні стає не тільки потребою, але й наймогутнішим 

фактором суспільного прогресу в усьому світі. Сьогодні всі випускники ЗВО 

опиняються у світі ринкових відносин. Від рівня сформованості їхньої 

економічної компетентності, незалежно від роду діяльності, багато в чому 

будуть залежати вирішення проблем економічної стабільності суспільства, їх 

успішна соціалізація й адаптація, що незмінно призведе й до політичної 

стабільності і в нашій країні, і у світі загалом. 

Основною метою розвитку економічної компетентності студентів учені 

визначають підвищення конкурентоспроможності випускника, що дозволяє 

йому найбільше повно реалізувати себе в економічній діяльності. Виконання 

настільки складного завдання щодо розвитку економічної компетентності 
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особистості студента неможливо забезпечити фрагментарними змінами 

традиційної системи освіти, що склалася. Потрібні радикальні зміни і в 

системі пізнавальної діяльності, і в змісті, методах, засобах, організаційних 

формах і педагогічних умовах навчального середовища з урахуванням 

різноманітних особливостей особистості студента. 

З початку нового тисячоліття педагогічна думка збагатилася 

численними працями вітчизняних і зарубіжних науковців, у яких 

вирішуються проблеми формування економічної компетентності особистості 

на різних рівнях освіти, зокрема студентів ЗВО. 

Так, С. Василевич, розглядаючи проблеми формування й розвитку 

національної господарсько-економічної культури в умовах ринкової 

трансформації економіки України, наголошує, що позитивних результатів у 

цьому напрямі можна досягти за умови системного підходу, синтезуючи всі 

компоненти навколо спільного поняття „національна господарсько-

економічна культура”, яка повинна виконувати такі функції: трансляційну, 

селекційну, інноваційну, реалізувальну, регулювальну, виховну, 

прогностичну [28, c. 5]. 

Не можна не погодитися з автором наукового дослідження в тому, що в 

Україні складається нова соціально-економічна і культурна ситуація, яка 

породжує нову соціокультурну реальність, складником якої є нова 

господарсько-економічна культура, чинниками формування – радикальні 

технологічні, інституціональні та організаційно-управлінські зміни; 

створення сприятливого економіко-правового середовища, яке б реально 

забезпечувало, а не декларувало свободу господарського вибору, право 

власності, самоуправління тощо; перебудова системи економічної освіти і 

виховання, пошуку нових підходів до її реалізації; державна політика 

фінансового забезпечення освіти та науки; накопичення країною соціально-

культурного досвіду, який повинна формувати інтелігенція як індикатор 

інтелектуального і духовного здоров’я суспільства [Там само, с. 7]. 
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Для нашого дослідження важливим є висновок С. Василевич про те, що 

формування та розвиток національної господарсько-економічної культури є 

можливими лише за умови збагачення гармонії між родинним, громадським 

та інституціональним вихованням на всіх рівнях освіти. Як підкреслює 

авторка, цей процес у загальноосвітніх школах та ЗВО повинен стати 

прерогативою всіх навчальних дисциплін, якщо розробка їхнього змісту 

ґрунтується на принципі забезпечення належних взаємозв’язків між ними 

[Там само, с. 15]. 

Проте, переконливо доводячи необхідність у перебудові системи 

економічної освіти й виховання, яка, на думку авторки, повинна формувати 

економічне мислення та культуру, розвивати у свідомості людини цілісну 

систему економічних знань, переконань, загальнолюдських і національних 

цінностей, закріплювати їх у конкретних видах діяльності з урахуванням 

психологічних особливостей індивідуальності, її вроджених здібностей і 

соціального оточення кожного суб’єкта, С. Василевич, на наш погляд, 

приділяє недостатньо уваги ролі вищої освіти в процесі формування 

господарсько-економічної культури, здебільшого зосереджуючись на 

соціально-психологічних умовах її розвитку в системі родинного виховання. 

У дисертаційній роботі Н. Дзюбенко, що спрямована на розробку 

педагогічних умов формування економічної культури студентів, 

проаналізовано різні підходи до визначення та характеристики культури, 

уточнено поняття економічної культури особистості як складника загальної 

культури особистості, як особистісного утворення, яке включає сукупність 

економічних знань, економічного мислення, досвіду економічної поведінки 

та їх соціально-позитивний прояв в економічній діяльності особистості, та 

визначено її структуру, до якої належать спеціальні економічні знання, 

економічні цінності, економічне мислення й свідомість, економічна 

поведінка [51]. 

Економічну культуру студентів Н. Дзюбенко розглядає як систему 

узагальнених економічних знань, умінь і навичок, спеціальних 
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інтелектуальних здібностей і якостей, а також моральних принципів та 

ціннісних норм особистості, які необхідні їм для адаптації в сучасному 

економічному середовищі та забезпечують їхню подальшу продуктивну 

професійну діяльність, адекватну суті економічної стратегії України [Там 

само, с. 24 – 25].  

У контексті нашого дослідження інтерес становлять розроблені та 

впровадженні автором у навчально-виховний процес закладу освіти 

педагогічні умови формування економічної культури студентів, а саме:  

а) організація навчально-виховного процесу на основі положень 

діяльнісного підходу до формування економічної культури студентів 

(пізнання, осмислення, сприйняття, закріплення, практичне застосування 

отриманих знань, умінь і навичок економічної культури; активність студентів 

в умовах конкретних ситуацій економічної поведінки – обґрунтування, 

виокремлення, перетворення; діяльність в умовах економічного гуртка);  

б) формування суб’єктної позиції студентів щодо оволодіння ними 

економічною культурою (організація навчально-виховного процесу як 

взаємодії рівноправних суб’єктів; формування особисто значущих мотивів 

участі в економічному житті; суб’єктний аналіз проблемних економічних 

ситуацій; розвиток умінь самостійної роботи);  

в) використання сукупності інтерактивних форм і методів навчально-

виховного процесу (проблемні навчальні ситуації, кейси, дискусійні форми 

роботи, участь студентів у підготовці та захисті економічних проектів) [Там 

само, с. 68]. 

Економічна культура молоді за умов становлення ринкових відносин в 

Україні є предметом наукового дослідження І. Майструк [138]. 

Економічну культуру молоді авторка визначає як соціальну цінність, 

яка характеризується сукупністю засвоєних молоддю економічних знань, 

розвиненістю економічного мислення, професійних умінь і практичних 

навичок, законослухняністю; ступенем включення в економічну діяльність, 

через яку виявляються ділові риси (ініціативність, підприємливість, повага до 
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чужої власності). Соціальна значущість економічної культури для молоді, на 

думку І. Майструк, полягає у становленні молоді як соціального суб’єкта, її 

включення в економічну діяльність, зростання рівня свідомості, 

професійному самовизначенні. Вона сприяє тому, що молодь перетворюється 

на суб’єкта економіки [Там само, с. 3]. 

Беззаперечна перевага роботи І. Майструк полягає в тому, що 

економічна культура суспільства в ній розглянута в інституціональному та 

особистісному аспектах. Виявлено, що інституціональний аспект – це ті 

цінності й соціальні норми, які характеризують інститути, які функціонують 

усередині економіки, а також цінності і норми, які породжені не 

економічними, а іншими соціальними інститутами суспільства, що 

знаходяться поза економікою, але безпосередньо взаємодіють з нею (інститут 

права, політики, релігії, науки, етики, культури і мистецтва). Особистісний 

аспект – це результат функціонування соціальних груп чи індивідуума, який 

має прояв у економічних інтересах і потребах, економічній свідомості і 

мисленні; економічних знаннях і вміннях, економічній діяльності, її якості і 

специфічних властивостях. Ці аспекти економічної культури взаємопов’язані. 

Цей взаємозв’язок забезпечує цілісність економічної культури суспільства. 

Авторка наполягає на тому, що основу цієї цілісності становлять культурні 

особливості економічних інститутів, які формують культурні риси та 

характеристики населення, а останні впливають на вже сформовану їхню 

інституціональну культуру [Там само, с. 11].  

Цінність для нашого наукового дослідження становить третій розділ 

дисертації І. Майструк „Емпіричні виміри економічної культури сучасної 

молоді”, у якому проаналізовано економічну культуру молоді за умов 

становлення ринкових відносин в Україні. Розвиток економічних 

перетворень у суспільстві, за словами автора роботи, потребує трансформації 

економічної свідомості суспільства та економічної поведінки людей, 

приведення їх у відповідність із незвичними умовами ринкової економіки. 

Трансформація економічної свідомості молоді може здійснюватись більш 
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динамічно, ніж масової економічної свідомості загалом. Не можна не 

погодитися з думкою І. Майструк про те, що саме в молодіжному середовищі 

можлива поява людей, здатних не лише розуміти, а й мислити в 

категоріальній системі ринкової економіки. Це дасть змогу молоді розпочати 

свою роботу на засадах сучасних уявлень про механізми ринкової економіки, 

самостійно аналізувати економічну діяльність [Там само, с. 14]. 

Учена так само наголошує, що сучасна економічна свідомість молоді 

формується внаслідок складної й суперечливої взаємодії різноманітних 

чинників, зокрема, особливості сімейного виховання, традиції оточення, 

впливу соціального середовища, засобів масової комунікації, життєвого 

досвіду, рівня освіти [Там само, с. 15]. 

Проте, визначаючи способи формування економічної культури молоді 

в соціальному середовищі, І. Майструк основну увагу приділяє ролі 

економіко-правових та духовно-психологічних чинників у цьому процесі, 

залишаючи менш дослідженими освітньо-наукові чинники, які полягають у 

впровадженні ефективної системи економічної освіти й виховання, 

економічної просвіти, пошуку нових підходів до її реалізації, глибоких 

розробках у галузі економічної науки, обґрунтуванні закономірностей 

функціонування ринкового механізму та належній соціальній економічній 

підготовці відповідних працівників з проблем мікро- і макроекономіки, основ 

ринкового господарства. 

Проблемі формування економічної культури майбутніх учителів у 

фаховій підготовці присвячено дисертацію Д. Разуменка [199]. 

Автором розроблено модель формування економічної культури 

майбутніх учителів, основою якої є оволодіння економічною компетентністю 

(ставлення до економічних явищ і процесів, система наукових економічних 

знань, умінь, необхідних для економічної діяльності) та обґрунтовано 

необхідність урахування екологічних, правових, моральних аспектів 

життєдіяльності людини для протистояння негативним явищам ринкової 

економіки [Там само]. 
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Ефективність реалізації моделі формування економічної культури 

майбутнього вчителя, на його думку, забезпечується ціннісною орієнтацією її 

технології: умотивованістю економічної діяльності соціальними цінностями 

у сфері економічної діяльності й співвіднесення їх з цілями педагогічної 

діяльності; інтеграцією змісту економічних, гуманітарних і педагогічних 

дисциплін в економічній освіті; оволодінням уміннями використовувати 

знання в різних ситуаціях, чому сприяє використання активних форм і 

методів навчання, спрямованих на формування оцінних суджень, вирішення 

та аналіз економічних проблем у ситуаціях морального вибору, створення та 

аналіз конфліктних ситуацій тощо; стимулюванням до раціональних 

стереотипів економічної поведінки з урахуванням морально-правових 

ціннісних орієнтацій [Там само, с. 111]. 

Безумовний інтерес для нашого наукового дослідження становлять 

розроблені Д. Разуменком різноманітні форми ціннісно-орієнтаційної, 

пізнавальної, перетворювальної, комунікативної діяльності, які було втілено 

в активних методах навчання: навчальні дискусії, семінар-дослідження, 

семінар-круглий стіл; рольові ігри та різні форми ділового спілкування 

(„Знайомство”, „Телефонна розмова”, „Ділова бесіда”, „Прийом 

відвідувачів”, „Знайомство підприємців різних національностей”); тренінги, 

які дозволили створювати та аналізувати конфліктні ситуації; творчі 

завдання, що стимулювали студентів до розв’язання й аналізу економічних 

проблем у ситуаціях морального вибору. 

У дисертаційній роботі В. Рижикова здійснено теоретичне 

узагальнення та запропоноване нове розв’язання проблеми формування 

економічної культури майбутніх юристів, що виявляється в обґрунтуванні та 

розробці професіограми (економічний аспект) юриста, методики формування 

економічної культури майбутніх юристів [202]. 

Системний аналіз економічної підготовки майбутніх юристів дозволив 

автору зробити висновок, що ринкові відносини вимагають особливого 

стилю економічного мислення сучасного юриста, системи знань, умінь та 
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навичок для ефективного виконання своїх професійних обов’язків у 

насиченому інформаційно-правовому полі. Як свідчить В. Рижиков, аналіз 

навчальних планів і програм підготовки сучасних юристів показав, що в 

регламентувальних документах відсутні мета й завдання формування 

специфічних економічних знань, навичок і вмінь, які лежать в основі 

економічної культури юриста. 

Розроблена науковцем методика формування економічної культури 

майбутніх юристів ґрунтується на сучасних підходах до професійної освіти, 

теорії поетапного формування розумових дій, теорії проблемного навчання, 

ігровому навчанні, ураховує наукові розробки в галузі економічних відносин 

у господарсько-юридичній практиці. Мета цієї методики полягає у 

формуванні в майбутніх юристів економічного мислення, яке слугує основою 

економічної культури як підґрунтя професійної діяльності фахівця. Важливе 

значення мають завдання формування специфічних знань, навичок і вмінь, 

що визначають економічну культуру майбутнього юриста. Навчально-

виховний процес будується з урахуванням загальнодидактичних та 

специфічних принципів [202, с. 79]. 

Особливий інтерес з погляду нашого дослідження становить 

розроблений В. Рижиковим імітаційно-ігровий підхід у якості підґрунтя для 

розробки форм та методів формування економічної культури майбутніх 

юристів, який дозволив автору визначити типологію ігор, технологію 

розробки сценарію, функційну схему та етапи організації ігор, зокрема 

рольових. На наш погляд, цікавим є те, що в зміст ситуаційних завдань і 

рольових (ділових) ігор було включено реальні події, що відображають 

сучасні економічні реалії та особливості правового поля України. 

Проблеми формування економічної культури в умовах ринкової 

трансформації знаходяться в центрі наукової уваги А. Сур’як [225]. 

Основними складниками економічної культури, на її думку, є 

ставлення до праці, культура праці та культура управління. На оновлення 

економічної культури впливає науково-технічний прогрес, загальна і 
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професійна освіта, умови та організація праці, її оплата, рівень управління. 

Єдність чинників оновлення економічної культури і зростання 

продуктивності праці означає, що остання є узагальнювальним показником 

змін в економічній культурі [225, с. 4]. 

Ми повністю погоджуємося із А. Сур’як у тому, що в сучасних умовах 

реальною є суперечність між готовністю суб’єктів господарювання до вибору 

ринкового типу економічної поведінки та потребою в ринковому типі їхньої 

економічної поведінки. Ця суперечність може вирішитись через розвиток 

економічної свідомості, шляхом пізнання економічних законів, формування 

нових ціннісних орієнтацій, глибокого вивчення норм, що регламентують 

економічну діяльність, та розвитку економічного мислення в процесі пошуку 

форм економічної поведінки, які визнає ринок. За висновками проведених 

досліджень А. Сур’як зауважує, що здолати та збалансувати суперечність 

доцільно шляхом трансформації, оновлення наявної культури й формуванням 

нової економічної культури ринкового типу [Там само, с. 11]. 

У контексті нашої дисертаційної роботи важливим є висновок ученої 

про те, що економічна культура виконує чотири основні функції: 

стимулювальну, інтеграційну, інноваційну та світоглядну. Стимулювальна 

функція економічної культури проявляється в стимулюванні нової 

економічної поведінки людини через зростаючі потреби та інтереси, 

оновленні мотивів до праці в умовах нових норм, що стимулює людей для 

пошуку нового типу економічної поведінки, який забезпечить досягнення 

успіху. Інтеграційна функція економічної культури забезпечує єдність 

інтересів тих, хто працює, держави, суспільства. Інноваційна функція 

економічної культури забезпечується внутрішньою структурою економічної 

культури, яка постійно змінюється під дією нових норм. Світоглядна функція 

економічної культури має прояв у новому баченні людиною економічної 

дійсності, новій оцінці цієї економічної дійсності як такої, що дає великі 

можливості для реалізації її планів, знаходження її місця в умовах ринкової 

трансформації [Там само, с. 17]. 
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У своєму науковому дослідженні Л. Тандир вирішує проблему 

формування економічної культури студентів у процесі професійної 

підготовки [231]. Учена наголошує на тому, що в умовах переходу до 

ринкової економіки, упровадження сучасної освітньої парадигми та 

приєднання України до Болонського процесу особливого значення набуває 

проблема формування економічної культури студентів у закладах вищої 

освіти. При цьому Л. Тандир конкретизує сутність і зміст економічної 

культури студентів як інтегративне особистісне новоутворення, представлене 

єдністю аксіологічного, технологічного, творчого й особистісного 

компонентів, що в комплексі забезпечує продуктивну професійну діяльність 

в економічній сфері [Там само, с. 17]. 

Авторкою розроблено й експериментально перевірено ефективність 

технології формування економічної культури студентів, яка розглядається як 

інтегративний професійно-освітній процес, спрямований на досягнення 

запланованих результатів на основі діагностики поточного стану і 

моніторингу загальних і спеціальних навчальних умінь і навичок студентів.  

Особистісно зорієнтована технологія формування економічної 

культури студентів представлена послідовністю етапів: визначення цілей 

економічної підготовки з урахуванням вікових особливостей і базової 

підготовки студентів; створення і вирішення проблемних виробничих, 

навчальних ситуацій, які вимагають економічної самоосвіти, розвивального 

економічного мислення; організація різних видів економічної діяльності; 

забезпечення позааудиторної професійно спрямованої діяльності з метою 

формування стійкої мотивації до засвоєння професійних знань, умінь і 

навичок; створення емоційного фону в оволодінні студентами економічною 

культурою; моніторинг навчальної діяльності студентів [Там само, с. 42]. 
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У ході дослідження з урахуванням досвіду вчених різних країн 

Л. Тандир розробила й експериментально перевірила ефективність 

педагогічних умов, які впливають на процес формування економічної 

культури студентів, а саме: а) створення в студентів коледжу позитивної 

мотивації в процесі досягнення певного рівня економічної культури; 

б) професійно зорієнтована інноваційна спрямованість освітнього процесу в 

коледжі; організація особистісно зорієнтованої взаємодії (викладач – 

студент); в) залучення студентів економічних спеціальностей коледжу до 

науково-дослідної роботи в процесі формування економічної культури; 

г) організація різних видів економічної діяльності, спрямованої на 

формування економічного мислення й економічно значущих якостей 

особистості фахівців; д) професійна спрямованість у процесі організації і 

проходження виробничої практики, в позааудиторній, індивідуальній роботі 

студентів з урахуванням специфіки економічної діяльності [231, с. 88 – 89]. 

Представлені й конкретизовані Л. Тандир педагогічні умови та механізми 

їхньої реалізації в навчально-виховному процесі закладу освіти становлять 

значний науковий інтерес для нашої дисертації. Особливої уваги в контексті 

нашого дослідження заслуговують використані Л. Тандир методи та форми 

навчання в процес формування економічної культури студентів: проблемні 

лекції, проблемні семінари та семінари-дискусії, ділові ігри, „круглі столи”, 

наукові конференції, аналіз конкретних ситуацій, практичні заняття з 

використання інформаційних професійних систем, завдання для самостійної 

роботи з посиленням мотиваційних аспектів та завдання на активізацію 

міждисциплінарних зв’язків, використання опорних схем-конспектів, 

спеціальні позакласні заходи [Там само, с. 122]. Ми також упевнені, що 

забезпечення окреслених педагогічних умов дійсно сприятиме формуванню 

чіткого усвідомлення мети, завдань професійної підготовки та стійкої 

мотиваційної сфери студентів, а також поглибленню загальноекономічних та 

професійних знань, підвищенню сформованості рівня вмінь та навичок, 

важливих професійних характеристик. Це засвідчують висновки наукового 
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дослідження, проведеного на основі етапів експерименту Л. Тандир.  

Педагогічна система формування базової економічної культури 

особистості розроблена й представлена в дисертаційній роботі 

І. Бризгалова [23]. Автор наголошує й констатує про виникнення об’єктивної 

потреби суспільства в методологічній зміні системи економічної освіти, що 

полягає у зсуві акцентів з економічної підготовки на формування економічної 

культури, що дозволить людині легко інтегрувати у світовий і мінливий 

національний економічний простір. Економічна культура людини, за 

висновками І. Бризгалова, становить особистісне утворення та формується 

сукупністю економічних знань, економічною свідомістю, економічним 

досвідом, економічним мисленням, а також їхньою моральною реалізацією в 

економічній діяльності, у процесі засвоєння економічної культури 

суспільства та її становлення [Там само, с. 8]. Важливим є висновок науковця 

про вирішення проблемних завдань економічної освіти. Так, І. Бризгалов 

обґрунтував потребу в забезпеченні закладів вищої освіти системою 

міжпредметних інтегрованих модулів, спроможних розкрити основні 

структурні елементи базової загальної економічної культури, базової загальної 

професійної економічної культури, професійної економічної культури [Там 

само, с. 37].  

У нашому науковому дослідженні ми спираємось на ідеї І. Бризгалова, 

адже окреслені автором методичні підходи дозволяють визначити зміст та 

забезпечити виховання економічної культури. Назвемо ці авторські методичні 

підходи: особистісний, який визначає високу роль особистості та її формування 

відповідно до природних здібностей; діяльнісний підхід, який ставить на меті 

виховання дію, виконання практичних завдань; інтегративний, який дозволяє 

створити нові цілісні системи виховання, що відстоює ідею виховання 

особистості в атмосфері високої гуманної культури; технологія саморозвитку 

особистості, яка ґрунтується на внутрішній морально-вольовій мотивації 

діяльності. Визначені автором підходи сприяють вихованню цілісної 

особистості [Там само, с. 22 – 23]. 
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Погоджуючись із думкою дослідника, відзначимо, що в якості 

основних технологій формування економічної культури випускників повинні 

стати проектний, контекстний та імітаційно-моделювальний підходи, які 

передбачають надання матеріалу, що вивчається, активно-діяльнісної 

інтерактивної форми та оволодіння досвідом реалізації економічного 

мислення в ситуаціях, наближених до реальних ринкових ситуацій [Там само, 

с. 16]. 

Важливою в контексті нашого дослідження є теза вченого про те, що 

педагогічна система безперервного формування економічної культури 

майбутніх фахівців через створення освітнього середовища, системно 

побудованого на компетентнісному, особистісно зорієнтованому, 

контекстному й діяльнісному підходах, при якому в контексті ресурсного 

підходу реалізуються принципи комунікативності, керованості й 

цілеспрямованості, взаємопроникнення соціального й когнітивного, 

інтегрованості, стратегічної єдності педагогічного впливу й самостійної 

пізнавально-самовиховної діяльності, підходу, що реалізує інформативну, 

мотиваційну, розвивальну й координувальну функції через інтегративно-

модульний зміст навчання, дозволяє ефективно впливати на економічну 

культуру студентів, підвищуючи: 

- рівень їхньої економічної грамотності, ступінь оволодіння ними 

інституціональними базовими знаннями, сформованість умінь, пов’язаних із 

забезпеченням самостійного й організованого отримання економічного 

досвіду (як складника економічної поведінки); 

- стійкість професійного інтересу, дозволяючи реалізовувати 

схильність до майбутньої професійної діяльності й позитивно впливаючи на 

формування професійного інтересу та її компонентів (інтелектуальний, 

емоційний, вольовий); 

- ступінь готовності студентів до професійної економічної діяльності 

(як показника економічного мислення) [23, с. 44 – 45]. 
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Проблемам розвитку економічної компетентності студентів ЗВО 

присвячено дисертаційну роботу К. Овакімян [166]. 

Теоретико-методологічною основою розвитку економічної 

компетентності студентів ЗВО, на думку вченої, є поєднання підходів трьох 

рівнів: загальнонаукового (нормативний підхід), конкретно-наукового 

(бізнес-зорієнтований підхід) і методико-технологічного (контекстний 

підхід), які розглядають студента як вільну й цілісну особистість, 

зорієнтовану на формування навичок поведінки в господарському житті, на 

виховання економічно активного й заповзятливого майбутнього фахівця, на 

оволодіння предметної й соціальної сторонами професійної діяльності [166, 

с. 3]. 

Ми підтримуємо висновок К. Овякімян про те, що розвиток 

економічної компетентності студентів ЗВО слід розглядати як 

цілеспрямований, поетапний, модельований, системний освітній процес, який 

спирається на методологічні принципи (детермінізму, прогностичності, 

культуровідповідності, єдності інтеграції й диференціації), метою якого є 

створення певних педагогічних умов для реалізації потреб майбутніх 

фахівців, а результатом – наявність економічної компетентності студентів на 

більш високому рівні. Практико зорієнтована модель розвитку економічної 

компетентності студентів ЗВО становить складний багатокомпонентний, 

некінцевий процес, який складається з мотиваційно-цільового, змістовного, 

технологічного, контрольно-результативного й критеріально-рівневого 

компонентів. При цьому змістовна специфіка цієї моделі полягає в інтеграції 

її когнітивного, емоційно-ціннісного й діяльнісно-креативного блоків [Там 

само, с. 6]. 

У контексті нашого дослідження ми звертаємо увагу на розроблений 

ученою комплекс педагогічних умов, завдяки яким досягається 

результативність процесу розвитку економічної компетентності студентів 

ЗВО, а саме: 1) забезпечення випереджального рівня освіти студентів щодо 

поточних проблем економічної діяльності у сфері освіти; 2) насичення 
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освітнього процесу економічною інформацією; 3) збагачення міжпредметної 

взаємодії економічних дисциплін; 4) використання розвивального потенціалу 

проектного навчання [Там само, с. 8]. 

Науковому обґрунтуванню умов підвищення ефективності процесу 

формування економічно компетентного фахівця присвячено дослідження 

Л. Воропаєвої [35]. 

Розроблена авторкою концепція виховання фахівця-економіста в 

умовах профілізації навчання, заснованого на принципах спадкоємності, 

інтеграції всіх рівнів професійної підготовки, включає такі положення: 

проектування процесу економічної освіти здійснюється на основі 

компетентнісного підходу; навчання організується в контексті майбутньої 

професійної діяльності, розробляються наскрізні програми в системі 

„школа – ЗВО”, використовуються інформаційні технології. Практична 

спрямованість освітнього процесу досягається за допомогою оволодіння 

знаннями-описами й знаннями-інструментами, удосконалювання виробничих 

практик, розробки комплексу практикумів [Там само, с. 3]. 

На увагу заслуговує запропонована Л. Воропаєвою модель формування 

економічної компетентності фахівця, яка включає такі компоненти: вимоги 

до фахівця-економіста, базові й спеціальні компетентності, соціально 

значущі й професійно важливі якості. Поняттями, що узагальнюють 

структурні компоненти, є „конкурентоспроможність”, „економічна 

культура”. Системотворча роль належить мотиваційній готовності фахівців 

до економічної діяльності [Там само, с. 6]. 

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу, упровадження 

нових інформаційних технологій, застосування заходів психологічної й 

педагогічної підтримки, удосконалювання методики організації самостійної 

роботи, забезпечення вторинної зайнятості студентів відповідно до обраної 

спеціальності як умови підвищення ефективності формування економічно 

компетентної особистості, запропоновані Л. Воропаєвою, становлять 

безумовний інтерес для нашої роботи. 
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Проблеми формування економічної компетентності студентів ЗВО 

фізичної культури знаходяться в центрі уваги Т. Ємтиля [67]. 

Автор виявляє ступінь сформованості уявлень про функції 

менеджменту й економіки в системі фізичної культури й спорту у фахівців 

різних категорій і стажу професійної діяльності, доводить необхідність 

посилення економічного складника професійної підготовки випускників 

фізкультурних ЗВО, обґрунтовує необхідність упровадження в зміст 

програми економічної освіти студентів ЗВО фізичної культури відповідного 

спецкурсу, експериментально доводить ефективність запропонованої 

програми формування економічного складника професійної готовності 

студентів ЗВО фізичної культури. 

Предметом наукового дослідження Н. Ігнатьєвої є процес формування 

економічної культури в студентів педагогічних ЗВО як компонента їхньої 

професійної компетентності [87]. 

Авторка переконливо доводить, що необхідність формування 

економічної культури студентів педагогічного ЗВО зумовлена становленням 

нових виробничо-економічних відносин, якісними змінами вимог, що стоять 

перед педагогічними працівниками, недостатньою теоретичною й 

практичною розробленістю проблеми створення умов ефективної реалізації 

цього процесу [Там само]. 

Не можна не погодитися з Н. Ігнатьєвою в тому, що недоліки 

економічної підготовки вчителів пов’язані із протиріччям між особливостями 

процесу економічної освіти (необхідністю враховувати інтегральну 

структуру економічного знання, зв’язок теорії й практичних дій, формувати в 

студентів активну позицію й усвідомлення необхідності економічної 

культури як структурного компонента професійної компетентності) і 

наявною системою професійної підготовки, коли проблеми економіки освіти 

вивчаються на рівні осмислення й відтворення окремих знань [Там само, 

с. 17]. 
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Для нашої роботи важливими є висновки вченої про те, що 

педагогічними умовами ефективного формування економічної культури як 

структурного компонента професійної компетентності вчителя в процесі його 

підготовки в педагогічному ЗВО можуть бути такі: 

– проектування й реалізація моделі досліджуваного процесу, заснованої 

на компетентнісному підході й принципах міжпредметної інтеграції та 

практичної спрямованості; 

– забезпечення поетапного освоєння студентами економічних знань, 

відносин і досвіду практичної діяльності в логіці: економічна грамотність – 

економічна компетенція – економічна культура; 

– включення студентів в економічну діяльність; 

– розробка критеріальної бази й інструментарію, які дозволяють  

здійснювати діагностику динаміки рівня сформованості економічної 

культури студентів [Там само, с. 5]. 

Проблеми формування економічної культури майбутнього педагога як 

значущого елемента його конкурентоспроможності на ринку праці 

вирішуються в науковому дослідженні О. Любченко [136]. 

Актуальність порушеної проблеми зумовлена і на макрорівні – 

потребою сучасного суспільства в економічно компетентних особистостях, у 

фахівцях, здатних ефективно керувати процесом їхнього формування, і на 

мікрорівні – необхідністю пошуку способів підвищення 

конкурентоспроможності випускників вищих педагогічних навчальних 

закладів в умовах конкуренції, що збільшується, на ринку праці серед 

фахівців педагогічного профілю. 

Проведене О. Любченко дослідження дозволило встановити, що 

економічна культура майбутнього педагога може розглядатися як значущий 

елемент його конкурентоспроможності на ринку праці, становлячи синтез 

економічних знань, умінь і навичок, економічного мислення й економічно 

значущих особистісних якостей і соціально зорієнтованих установок, мотивів 

і цінностей, необхідних для успішного здійснення майбутнім педагогом 
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економічної діяльності в освітній сфері. Структура економічної культури 

містить когнітивний, ціннісно-мотиваційний і поведінковий компоненти, 

елементи яких інтегративно входять у структуру конкурентоспроможності 

[Там само, с. 8]. 

Ми підтримуємо тезу вченої про те, що для того, щоб процес 

формування економічної культури майбутнього педагога сприяв підвищенню 

рівня його конкурентоспроможності на ринку праці, він повинен ураховувати 

зовнішні й внутрішні умови її формування в процесі професійного навчання 

у ЗВО, базуватися на теоретичній моделі й мати систему методичного 

забезпечення, яка дозволяє реалізувати її на практиці [Там само, с. 17]. 

Інтерес для нашого дослідження становить розроблена О. Любченко 

теоретична модель формування економічної культури майбутнього педагога 

як значущого елемента його конкурентоспроможності в педагогічному ЗВО й 

система її методичного забезпечення. Ця модель містить багатоступінчатий 

моніторинг, який складається із психолого-педагогічної діагностики; аналіз 

зовнішніх і внутрішніх умов; програму й методику формування економічної 

культури майбутнього конкурентоспроможного педагога. У дослідженні 

доведена її ефективність як засобу підвищення рівня економічних знань, 

умінь і навичок майбутнього педагога. Однак авторкою відзначені 

обмеження у сфері її застосування для розв’язку цього завдання, зокрема 

неможливість впливу на низку зовнішніх і внутрішніх чинників, які 

впливають на формування економічної культури майбутнього педагога. 

Серед них, крім генотипових, численні чинники мікро-, мезо-, макро- і 

мегасередовища, на які вплив педагогічної роботи ЗВО не поширюється [Там 

само]. 

У процесі нашої подальшої дослідної роботи ми будемо спиратися на 

висновки О. Любченко стосовно того, що вдосконалювання процесу 

формування економічної культури майбутнього педагога в рамках системи 

професійно-педагогічної освіти полягає: 
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- у збагаченні змісту дисциплін, що викладаються в педагогічних 

університетах, економічними знаннями, уміннями й навичками, а також 

шляхом викладання спеціальних курсів („Економічна культура студентів” та 

ін.), розширенні в цьому напрямі позанавчальних форм роботи зі студентами: 

економічні вікторини, конкурси захисту бізнес-проектів тощо; 

- у створенні умов для розвитку економічного мислення через 

упровадження в освітній процес дослідницьких і проектних методів 

навчання; 

- у використанні можливостей позааудиторних форм роботи зі 

студентами, таких як педагогічна практика, для формування в майбутнього 

педагога здатності до аналізу економічної діяльності освітньої установи; 

- в уточненні змісту економічного навчання, зорієнтованого на 

підвищення конкурентоспроможності майбутнього педагога через підтримку 

тісного взаємозв’язку з потенційними роботодавцями-керівниками освітніх 

установ, залученні їх до більш активної участі в освітньому процесі 

вищів [Там само, с. 17 – 18]. 

Наукові пошуки І. Тарасової пов’язані з вирішенням проблеми 

формування економічної культури в умовах професійної підготовки 

студентів у закладів вищої освіти [232]. 

Дослідниця наголошує, що економічна культура, будучи інтегративним 

особистісним утворенням фахівця, може бути сформована тільки в певних 

умовах освітнього процесу у закладах вищої освіти. При цьому під 

формуванням економічної культури особистості І. Тарасова пропонує 

розуміти спеціально організований, планомірний, цілеспрямований і 

поетапний процес засвоєння особистістю виробленою культурою ідеальної 

предметності в контексті її становлення й відповідно до вимог, що їх 

ставлять до майбутнього фахівця [Там само, с. 4].  

Інтерес для нашого дослідження становлять визначені І. Тарасовою 

критерії сформованості економічної культури студентів, до яких вона 

зараховує зміст і стійкість мотивації; наявність міцних знань, умінь і навичок 
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(економічна компетентність); когнітивну організацію діяльності студентів з 

формування економічної культури; регуляцію діяльності студентів, 

відповідно до яких у дисертації виявлені рівні, що характеризують 

сформованість економічної культури в студентів: наслідувально-пасивний 

(низький), активно-пошуковий (середній), інтенсивно-творчий (високий) 

[Там само, с. 10]. 

Також необхідно звернути увагу на розроблені І. Тарасовою 

педагогічні умови, які, на її погляд, забезпечують продуктивність процесу 

формування економічної культури студентів, а саме: 1) створення у закладах 

вищої освіти інформаційно-освітнього середовища, яке динамічно 

розвивається, з використанням комп’ютерних технологій, що дозволяє 

забезпечити індивідуальну траєкторію розвитку пізнавальної самостійності 

студентів; 2) здійснення безперервного розвитку мотивації пізнавальної 

діяльності студентів через професійну орієнтацію освітнього процесу й опору 

на їхній суб’єктний характер; 3) організація управління формуванням 

економічної культури; 4) створення ситуацій успіху через стимулювання 

творчої діяльності студентів [Там само, с. 12]. 

Педагогічні умови формування економічної компетентності у студентів 

неекономічних спеціальностей у закладах вищої освіти розроблено в 

дисертаційній праці Т. Тебієвої [233]. 

Учена слушно зауважує, що недостатня сформованість економічної 

культури в певної частини сучасної молоді значною мірою утруднює успішне 

просування суспільства на шляху ринкових перетворень, є наслідком 

недостатньої уваги щодо цієї проблеми з боку суспільства загалом і вищої 

школи зокрема [Там само]. 

На особливу увагу, на наш погляд, заслуговує розроблена Т. Тебієвою 

сукупність організаційно-педагогічних умов, що забезпечують долучення 

студентської молоді до сучасних економічних цінностей. Означені авторкою, 

педагогічні умови, повинна містити такі компоненти: 
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– змістовні (варіативні навчальні плани й програми, що враховують 

завдання й специфіку сучасної економічної освіти й виховання студентства); 

– кадрові (залучення до процесу формування у студентів економічної 

культури викладачів різного профілю); 

– ресурсні (необхідні матеріально-технічні й фінансові умови для 

організації цієї роботи). 

Ми також звертаємо увагу на ще одну наукову працю, у якій 

вирішується проблема формування економічної компетентності студентів у 

процесі вивчення дисциплін суспільно-наукового циклу [6]. 

Г. Андросова наголошує на тому, що динамічні соціально-економічні 

зміни у світовому суспільстві спричиняють реформування системи освіти на 

всіх рівнях, яка покликана забезпечити підготовку молодого покоління, 

здатного здійснювати ефективну економічну діяльність в умовах сучасного 

ринку. Економічну компетентність вчена розглядає як інтегративну 

характеристику особистості студента, засновану на знаннях, уміннях, досвіді, 

компетенціях, які сприяють розвитку економічного мислення, значущих 

якостей і здібностей, що забезпечують розв’язок економічних завдань, які 

виникають у реальних життєвих ситуаціях [Там само, с. 3]. 

Важливим у контексті нашого дослідження є висновок Г. Андросової 

про те, що економічна компетентність включає такі компетенції: здатність 

визначати основні принципи раціональної економічної поведінки; здатність 

здійснювати ефективну економічну діяльність; здатність аналізувати 

соціально-економічні проблеми й закономірності та прогнозувати свої дії; 

здатність здійснювати раціональну економічну поведінку з урахуванням 

діючих економічних інститутів [Там само]. 

Ми також погоджуємося із дослідницею в тому, що технологія процесу 

формування економічної компетентності становить цілеспрямований, 

науково обґрунтований цілісний педагогічний процес, який забезпечує 

функціонування сукупності методів і засобів, спрямованих на реалізацію 

економічного змісту навчання й виховання в рамках вивчення суспільно-
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наукових дисциплін відповідно до заданих і критеріально визначених 

кінцевих результатів [Там само, с. 11]. 

Проблемам формування економічної компетенції особистості 

присвячено й один з розділів монографії В. Москаленко „Соціалізація 

особистості”, у якому йдеться про економічну соціалізацію людини [148]. 

Дослідниця переконливо доводить, що економічна соціалізація 

стосується тих процесів, завдяки яким люди навчаються ефективно діяти в 

економічній сфері суспільства, процесів формування економіко-

психологічних характеристик особистості, які роблять її суб’єктом 

економічної діяльності. Економічна соціалізація особистості, яку вчена 

визначає в широкому розумінні як соціально-психологічний процес 

входження індивіда в економічну систему суспільства, є надзвичайно 

важливою і для окремої особистості, і для суспільства загалом [Там само]. 

Важливим для нас є висновок В. Москаленко про те, що соціальна 

адаптація й економічна культура особистості – це невід’ємні сторони 

процесу економічної соціалізації. Така думка відповідає підходам до 

розуміння детермінації процесу економічної соціалізації, які, відмовляючись 

від визнання зумовленості розвитку людини якимось одним чинником, 

наголошують на тому, що кожен конкретний його момент визначається 

унікальним сполученням чинників різного роду. Зокрема, економічна 

соціалізація виглядає як цілісний, динамічний, безперервний процес набуття 

особистістю економічних знань, навичок, способів поведінки, які необхідні 

їй для життєдіяльності в певному економічному довкіллі [Там само]. 

Ми погоджуємося з авторкою в тому, що економічна соціалізація як 

динамічний безперервний процес розвитку економіко-психологічних 

параметрів особистості потребує цілеспрямованих форм впливу на 

особистість з метою формування її економічної культури [Там само, с. 64], 

основоположним компонентом якої є економічна компетентність 

особистості. 
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Зрозуміло, що проаналізовані в цьому розділі нашої дисертаційної 

роботи наукової праці сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців, у яких у 

той чи той спосіб вирішується проблема формування економічної 

компетентності студентів вишу, аж ніяк не становлять вичерпний перелік.  

На увагу в контексті нашої дисертації також заслуговують розвідки 

Ю. Балашової, де розроблено педагогічні умови формування економічної 

культури в майбутніх офіцерів-прикордонників [14]; Т. Бурлаєнко, яка 

аналізує зміст і структуру економічної компетентності майбутніх менеджерів 

освіти [25]; С. Вітер, яка визначає критерії, показники та діагностує рівні 

сформованості економічної компетентності молодших спеціалістів [34]; 

Т. Говорун стосовно гендерних аспектів економічної соціалізації [42]; 

В. Дивака щодо розвитку економічної компетентності директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій [53]; Т. Єфременко, яка досліджує рівень 

економічної культури пересічного громадянина України [69; 70]; Г. Ковтун 

та О. Мартиненко щодо питання формування економічної компетентності 

учнів [102]; О. Кострюкової, яка наголошує на безперервності розвитку 

економічної культури особистості в системі освіти [110]; О. Лобко щодо ролі 

економічної культури в інституційному перетворенні економічних 

відносин [128]; О. Назарової щодо формування економічної компетентності в 

учнів професійного ліцею в освітньому процесі [155]; О. Надточиєвої, яка 

вирішує проблему формування економічної культури особистості 

старшокласників з використанням засобів мистецтва [154]; Н. Овсюк, яка 

розв’язує проблему формування основ економічної компетентності 

старшокласників у процесі навчання географії та економіки [167]; 

О. Паламарчук, яка вивчає соціально-психологічні умови формування 

еколого-економічної культури підприємців [180]; Ю. Пузієнко, яка порушує 

питання формування економічної компетентності студентів в освітньому 

процесі закладів вищої освіти [197]; О. Таїрова, який зосереджується на 

визначенні змісту, форм, методів і засобів формування економічної 
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компетентності в майбутніх журналістів в освітньому процесі [229]; 

О. Ткачової щодо формування економічної компетентності фахівця в системі 

додаткової професійної освіти [235]; К. Тушко стосовно розробки 

педагогічних умов формування економічної компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників [236]; Л. Фалевич, яка розглядає проблему 

формування економічної компетентності учнів професійних училищ у 

сучасних умовах [241], О. Хлопової щодо формування економічної 

компетентності майбутнього вчителя технології й підприємництва [246] та ін. 

Зведені дані щодо наукових праць сучасних українських та зарубіжних 

дослідників, у яких у той чи той спосіб вирішується проблема формування 

економічної компетентності особистості, представлені в додатку А у вигляді 

таблиці. З таблиці додатка А ми бачимо, що економічна компетентність 

студентів є об’єктом наукового пошуку переважної більшості дослідників. 

Результати наукових здобутків учених, які було проаналізовано в нашій 

дисертаційній роботі, також зосереджують увагу на формуванні економічної 

культури студентів, наголошуючи при цьому, що економічна компетентність 

у цьому випадку слугує її основоположним компонентом.  

Предметом наукового аналізу вітчизняних і зарубіжних дослідників є 

педагогічні умови, технології й моделі формування економічної 

компетентності та економічної культури в майбутніх фахівців різних галузей, 

різноманітні форми, методи та засоби навчання, які ефективним чином 

сприяють формуванню досліджуваного явища в студентів у навчально-

виховному процесі закладу освіти. При цьому об’єктом педагогічного впливу 

є різні верстви населення: учні загальноосвітніх шкіл, студенти технічних 

училищ і професійних ліцеїв, студенти вишу різних спеціальностей, майбутні 

економісти, офіцери, інженери, журналісти, учителі економічних дисциплін, 

керівники закладів освіти та ін. 

Отже, проведений теоретичний аналіз стану розробки проблеми 

формування економічної компетентності в студентів закладів вищої освіти в 

сучасній педагогічній теорії та практиці дозволяє нам зробити такі висновки: 
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1. У новому тисячолітті, коли ринкові відносини почали відігравати 

найсуттєвішу роль у життєдіяльності світового співтовариства, наукова 

думка вітчизняних та зарубіжних дослідників прикута до вирішення 

проблеми формування економічної компетентності майбутніх фахівців 

різних галузей. Учені наголошують на тому, що розуміння суті економіки, 

інформаційно-комунікаційних технологій та техніко-виробничого процесу як 

пріоритетних основ розвитку глобальних соціально-економічних процесів та 

осмислення техніко-людських відносин у суспільстві на сьогоднішній день є 

необхідними умовами існування кожної окремої особистості в сучасному 

мінливому глобальному світі. 

2. У своїх працях науковці приділяють увагу розробці педагогічних 

технологій та моделей формування економічної компетентності майбутніх 

фахівців, обґрунтовують необхідність упровадження в навчально-виховний 

процес закладів освіти новітніх форм і методів навчання та виховання й 

експериментальним шляхом доводять їхню ефективність у навчально-

виховному процесі. 

3. Переважна більшість вітчизняних і зарубіжних дослідників 

поділяють думку про те, що в процесі формування економічної 

компетентності особистості слід опиратися на такі наукові підходи, як 

компетентнісний, особистісно зорієнтований, діяльнісний, проектний, 

контекстний та імітаційно-моделювальний, завдяки яким навчальний 

матеріал засвоюється в активно-діяльнісній інтерактивній формі, що сприяє 

оволодінню досвідом реалізації економічного мислення в ситуаціях, 

наближених до реальних ринкових ситуацій. 

4. У проаналізованих наукових працях дослідники наголошують на 

тому, що створення в студентів позитивної мотивації в процесі досягнення 

певного рівня економічної культури, професійно зорієнтована інноваційна 

спрямованість освітнього процесу в закладі освіти, організація особистісно 

зорієнтованої взаємодії (викладач – студент), залучення студентів до 

науково-дослідної роботи в процесі формування економічної культури, 
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організація різних видів економічної діяльності, спрямованої на формування 

економічного мислення й економічно значущих якостей особистості 

фахівців, професійна спрямованість у процесі організації і проходження 

виробничої практики, у позааудиторній, індивідуальній роботі студентів з 

урахуванням специфіки економічної діяльності, забезпечення 

випереджального рівня освіти студентів стосовно поточних проблем 

економічної діяльності у сфері освіти, насичення освітнього процесу 

економічною інформацією, збагачення міжпредметної взаємодії економічних 

та фахових дисциплін, використання розвивального потенціалу проектного 

навчання є необхідними педагогічними умовами, що сприятимуть процесу 

ефективного формування економічної компетентності майбутніх фахівців. 

5. На жаль, лише поодинокі розвідки, здебільшого у вигляді окремих 

наукових статей, присвячені вирішенню проблеми формування економічної 

компетентності студентів неекономічного профілю загалом та гуманітарних 

спеціальностей зокрема. Така ситуація свідчить про необхідність ретельного 

вивчення означеної проблеми, наукового обґрунтування педагогічних умов 

формування економічної компетентності студентів цих спеціальностей, 

пошуку відповідних форм та методів навчання й виховання, які сприятимуть 

ефективному формуванню досліджуваного явища в студентів гуманітарних 

спеціальностей. 

 

 

1.2. Сутність, зміст та структура економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей 

 

Перш ніж перейти до розробки педагогічних умов формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у 

навчально-виховному процесі закладів вищої освіти, необхідно уточнити 

сутність ключових понять дослідження – „компетентність”, „економічна 
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компетентність” – та визначити зміст і структуру аналізованого явища, чому 

й присвячено цей підрозділ нашої дисертаційної роботи. 

В узагальненому вигляді поняття „компетентність” – це сукупність 

здібностей, рис особистості, необхідних для успішної професійної діяльності 

в той чи той галузі (Л. Кобишева, Н. Кузьміна, А. Маркова, А. Новиков, 

В. Сластьонін, С. Чистякова та ін.). 

У низці нормативно-правових документів, що регулюють питання 

організації й змісту вищої освіти в Україні, були сформульовані основні 

положення компетентнісного підходу в освіті, усередині якого виділяють два 

базових поняття: компетенція й компетентність. Однак, як показує аналіз 

наукової психолого-педагогічної літератури, єдиного розуміння цих термінів 

не вироблено.  

Так, Е. Зеєр визначає компетентність як специфічну здатність, яка 

дозволяє ефективно вирішувати типові проблеми, завдання, що виникають у 

реальних ситуаціях повсякденного життя, виробничої й суспільної діяльності 

[79, с. 13]. У науковому дослідженні К. Ахіяров відзначає, що компетентність 

як поняття є родовим до компетенції й включає її у свій обсяг [5, с. 25]. 

І. Зимня підкреслює, що компетентність – це чотириступінчаста модель 

розвитку фахівця: знати, уміти, володіти, бути [191, с. 18].  

У наукових роботах А. Богуш охарактеризувала компетентність як таку 

характеристику людини, яка залежить від набутого психічного розвитку, 

креативності, саморозвитку, самореалізації. До її головних характеристик 

учена зараховує: універсальність, соціальність, багатофункційність, 

інтелектуальність [134, с. 88]. 

Учений О. Овчарук визначає компетентність як інтегративну 

характеристику якості особистості, результативний блок, сформований через 

досвід, знання, уміння, ставлення, поведінкові реакції [168, с. 6]. 

За результатами проведених досліджень, О. Пометун під 

компетентністю розуміє спеціально структуровані набори знань, умінь, 

навичок і ставлень, яких набувають у процесі навчання [190, с. 65]. 
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Схоже визначення знаходимо у О. Шубіна: „Здатність користуватись 

знаннями, навичками, вміннями, набутими у процесі діяльності” [256, с. 4]. 

Англійський учений Дж. Равен дає таке визначення: „Компетентність – 

це специфічна здатність, необхідна для ефективного виконання конкретної 

дії у певній галузі, яка охоплює вузькоспеціальні знання, уміння, способи 

мислення, а також відповідальність за свої дії” [198, с. 44]. 

Аналіз різних підходів до визначення змісту поняття „компетентність” 

свідчить, що більшість дослідників пов’язують це поняття з певною 

професією. У літературі наявні такі поняття: професійна компетентність, 

комунікативна компетентність, інтелектуальна компетентність, громадянська 

компетентність тощо. Їх розглядають як систему знань, умінь та 

особистісних рис, які адекватні структурі та змісту діяльності особистості. 

Здебільшого запропоновані авторами наукові визначення дуже близькі, вони 

в основному уточнюють і доповнюють одне одного. 

Загальновизначеними є такі характеристики компетентності: 

- розуміння суті завдання, яке виконують; 

- знання, досвід у певній галузі й активне його впровадження; 

- уміння обирати засоби, адекватні конкретним обставинам; 

- почуття відповідальності за досягнуті результати; 

- здатність оцінювати власні помилки й коригувати їх.  

Як загальнопедагогічна категорія компетентність – це рівень 

освіченості, достатній для самоосвіти й самостійного вирішення 

пізнавальних проблем, що виникають, та визначення своєї позиції [196, 

с. 82]. 

Поняття „компетентність” у соціально-педагогічному аспекті 

трактують як здатність індивіда ефективно взаємодіяти з людьми в системі 

міжособистісних стосунків [191, с. 16 – 33]. Вона охоплює вміння індивіда 

орієнтуватися в соціально-економічних ситуаціях; уміння правильно 

визначати особливості особистості та емоційний стан інших людей; уміння 

добирати адекватні способи спілкувати з людьми та реалізувати їх у процесі 



56 

 

взаємодії. Отже, компетентність – це особистісне інтегративне утворення, яке 

охоплює смислові та світоглядні ознаки, операційно-діяльнісні елементи. 

Система компетентностей в освіті має ієрархічну структуру, рівні якої 

становлять: ключові компетентності (міжпредметні та надпремедметні 

компетентності); загальногалузеві компетентності (формуються впродовж 

засвоєння змісту певної освітньої галузі); предметні компетентності 

(складники загальногалузевих компетентностей, що стосуються конкретного 

предмета) [68, с. 3].  

Ключові компетентності, якими має оволодіти кожен учень 

загальноосвітнього навчального закладу, на думку О. Пометун, є такими: 

– навчальна компетентність – це інтелектуальний розвиток особистості 

та здатність учитися протягом усього життя; 

– культурна компетентність – здатність жити та взаємодіяти з іншими в 

умовах полікультурного суспільства; 

– громадянська компетентність – здатність захищати та піклуватися 

про права, інтереси і потреби людини й громадянина української держави та 

суспільства; 

– соціальна компетентність – володіння сукупністю засобів, що дають 

можливість особистості взаємодіяти з різними соціальними групами та 

соціальними інститутами суспільства; 

– підприємницька компетентність – володіння засобами, що дають 

особі можливість ефективно організувати власну та колективну трудову й 

підприємницьку діяльність [190, с. 68]. 

Поняття „компетентність” експерти державних і недержавних освітніх 

організацій Європи й світу з різних галузей (здоров’я, освіти, бізнесу) 

визначають як здатність забезпечити індивідуальні та соціальні потреби, 

виконувати поставлені завдання. Вони вважають, що компетентність 

ґрунтується на поєднанні цінностей, емоцій, ставлень і практичних навичок, 

поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що мобілізує до 

активної дії. Експерти також указують на провідне значення ключових 
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компетентностей. Серед них найбільш значущими вони виділяють автономну 

діяльність, уміння функціонувати в соціальних гетерогенних групах, 

інтерактивне використання засобів [263; 265; 267]. 

Отже, у визначенні компетентності дослідники дотримуються різних 

поглядів, визначаючи компетентнісний підхід як поступову переорієнтацію 

домінантної освітньої парадигми з переважною трансляцією знань, 

формування навичок на створення умов для оволодіння комплексом 

потенцій, що позначають потенціал, здатності випускника до виживання та 

стійкої життєдіяльності в умовах сучасного багатофакторного соціально-

політичного, ринково-економічного, інформаційно та комунікаційно 

насиченого простору. Існує думка, що компетентнісний підхід становить 

пріоритетну спрямованість на цілі-вектори освіти: навченість, 

самовизначення, самоактуалізацію, соціалізацію та розвиток 

індивідуальності [254, с. 40] або як певний рівень функційної грамотності 

[220, с. 142]. 

Отже, компетентність не зводиться до знань та вмінь у якомусь 

кількісному співвідношенні та конкретному обсязі, але без знань та досвіду 

діяльності компетентним стати неможливо. Крім цього, компетентність має 

бути прямо пропорційна активності та свідомому ставленню людини до 

власної освіти.  

Аналізуючи основні ідеї та положення компетентнісного підходу в 

освіті, ми опираємося на думку багатьох вітчизняних і зарубіжних учених 

про необхідність розмежування поняття „компетентність” і „компетенція”, 

відносячи компетенцію до потенційної якості особистості, а компетентність – 

до актуальної, формованої якості, інакше кажучи, компетентність становить 

уже актуалізацію компетенцій, які визначають зміст конкретної 

компетентності [27; 33; 39; 43; 56; 79; 102; 112; 120; 121; 165; 172; 190; 196; 

198; 211; 216; 220; 254; 266]. 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дозволяє виділити 

різні наукові підходи до розуміння сутності професійної компетентності в 
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контексті формування економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей: 

– компетентнісний підхід дозволяє перейти від кваліфікаційних вимог в 

оцінці готовності фахівця та його професійної діяльності до компетенцій, 

зокрема до його економічної підготовки, визначити їхню структуру й зміст; 

– функційно-діяльнісний підхід, що розглядає компетентність як 

єдність теоретичної та практичної готовності до здійснення діяльності (у 

нашому випадку, економічної), до виконання професійних функцій, при 

якому основні параметри професійної компетентності задаються функційною 

структурою діяльності, що включає низку теоретичних і практичних умінь: 

аналітичних, прогностичних, проективних, рефлексивних, організаторських, 

комунікативних та ін.; 

– аксіологічний підхід, який розглядає компетентність як освітню 

цінність. Професійна компетентність передбачає введення людини в 

загальнокультурний світ цінностей (зокрема, економічних), і саме в цьому 

просторі людина реалізує себе як фахівець і професіонал; 

– індивідуально зорієнтований підхід, який зумовлює спрямованість 

навчально-виховного процесу на переведення взаємодії викладача й 

студентів у процес освоєння економічних знань, на активне співробітництво; 

урахування індивідуальних здібностей студентів в освоєнні економічних 

знань; підвищення самостійності студентів у процесі накопичення знань; 

посилення варіативності, мотиваційної спрямованості, активізації навчальної 

діяльності; 

– універсальний підхід до розуміння сутності професійної 

компетентності полягає в тому, що ця категорія однозначно не 

співвідноситься ні із загальною, ні із професійною освітою. Компетентність 

пов’язана з базисною кваліфікацією (гуманітарним профілем) та водночас 

дозволяє людині орієнтуватися в широкому колі питань, не обмежених 

вузькою спеціалізацією, що забезпечує соціально-економічну та професійну 

мобільність особистості, відкритість до змін і творчого пошуку, здатність до 
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самовираження та самотворення, готовність і здатність обновляти свої 

знання; 

– креативний підхід розглядає професійну компетентність як рівень 

творчої реалізації професіоналізму, комунікативних здібностей і 

автономності, що розуміється як самостійність, право та відповідальність за 

прийняття незалежних рішень у своїй професійній діяльності; 

– культурологічний підхід розглядає компетентність (зокрема й 

економічну) як частину професійної культури. Із цього погляду до найбільш 

важливих компонентів професійної культури зараховують: системний 

світогляд і модельне мислення; професійну творчість у процесі діяльності; 

праксіологічну, рефлексивну та інформаційну озброєність; компетентність 

діяльності, спілкування та саморозвитку; конкретно-предметні знання. 

Отже, компетентність становить інтегративну якість особистості, яка 

забезпечує ефективність її життєдіяльності в широкому сенсі й професійної 

діяльності зокрема, причому сутність діяльності, у якій реалізується 

компетентність, визначає предметний зміст останньої (професійна та 

управлінська, комунікативна та інформаційна, економічна та соціальна та ін. 

компетентності). 

Сутність, зміст та структуру економічної компетентності особистості 

розкрито в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних фахівців [2; 6; 14; 21; 

23; 24; 28; 29; 34; 35; 42; 46; 48; 51; 53; 54; 60; 69; 91; 98; 101; 108; 111; 126; 

129; 136; 144; 148; 154; 155; 167; 170; 182; 183; 184; 199; 202; 203; 206; 207; 

225; 228; 232; 233; 235; 242; 246; 257; 268], проте в педагогічній теорії немає 

однозначного тлумачення самого терміна „економічна компетентність”, 

оскільки ця категорія, як уважають, наприклад, Г. Ковтун та О. Мартиненко, 

є полівалентним утворенням [102, с. 137]. 

Так, на думку І. Тарасової [232], економічна компетентність: 

– визначає здатність до оцінки економічної ситуації й самостійного 

прийняття рішень економічних проблем;  

– забезпечує механізм соціальної й економічної адаптації;  
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– створює передумови для вибору сфери економічної діяльності; 

– дозволяє проводити оцінку власної ресурсної бази: інтелектуальних, 

організаційних і фінансових активів; 

– забезпечує грамотне задоволення насущних потреб у повсякденному 

житті (уміння вибирати, обмінюватися, купувати); 

– визначає результат і якість економічних відносин; 

– забезпечує чітке досягнення поставлених цілей, оформлення 

економічних інтересів; 

– визначає рівень економічної активності; 

– формує правила й звички економічної поведінки; 

– визначає вибір засобів спілкування й освоєння економічної мови; 

– забезпечує зміну рольових функцій, прагнення до розширення 

позицій і освоєння нових економічних ролей, що створюють конкурентну 

перевагу; 

– ініціює створення нових і вдосконалювання старих економічних 

інститутів, бере участь у накопиченні соціального досвіду; 

– визначає рівень економічної й фінансової безпеки; 

– сприяє зміцненню авторитету індивідуума, його успіху, генерації ідей 

і нових знань. 

Ми погоджуємося з ученою в тому, що підтримка й розвиток 

економічної компетентності в освітньому середовищі здійснюється за 

рахунок таких складників, як:  

– мотивація (інтерес і готовність до вивчення економічних дисциплін);  

– рефлексія (пошук вирішення проблем, які виникають); 

– діяльність (уміння застосовувати отримані знання з метою 

досягнення результативності й ефективності чинених дій). 

Під „економічною компетентністю” Ю. Балашова розуміє „сукупність 

економічних знань та практичних умінь, досвіду, економічної культури та 

мислення, наявність стійкої потреби та інтересу до професійної 

компетентності” [14, с. 87]. 
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В. Саюк уважає, що економічна компетентність – це „інтегрована 

професійно-особистісна характеристика, яка включає ціннісні орієнтації, 

економічні знання, уміння, навички використовувати економічні важелі 

управління та особистісні якості для досягнення ефективного результату 

діяльності в ринкових умовах” [210, с. 28]. 

Т. Буралєнко пропонує таке визначення економічної компетентності: 

здатність результативно здійснювати професійну діяльність на основі 

ґрунтовних економічних знань, умінь, навичок і особистісних якостей, для 

ефективного розвитку в умовах ринкової конкуренції [25, с. 18].  

Н. Ігнатьєва вважає, що економічна компетентність особистості 

полягає в її здатності орієнтуватися в навколишньому матеріальному світі, у 

практиці на основі наявних знань, ідеальних образів, понять, ідей, поглядів, 

уявлень, суджень, які виникають у процесі відображення особистістю її 

економічного буття [87, с. 15]. Інакше кажучи, вчена наголошує, що 

економічна компетентність – це не просто відображення економічного життя 

особистості, а й передусім попередня побудова дій і прогнозування їхніх 

наслідків, що виявляється в контролі економічної поведінки та управлінні 

нею, зокрема економічної поведінки з такими її компонентами, як 

прагматична мотивація, цілераціональність та відносини взаємної віддяки. 

Під економічною компетентністю особистості В. Дивак розуміє 

систему економічних категорій, що окреслюють цілісну суть виробництва, 

розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, формування 

економічного мислення з метою забезпечення ефективної професійної 

діяльності [53, с. 18]. 

Економічно компетентним фахівцем В. Кириленко вважає таку 

особистість, яка має сукупність економічних знань і практичних умінь, 

досвід економічної культури мислення, виявляє стійку потребу та інтерес до 

професійної компетентності [93, с. 188]. Не можна не погодитися з тим, що 

економічна компетентність включає: сучасне економічне мислення, знання, 

уміння, практичні навички, інноваційну економічну діяльність, високий 
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ступінь розумових потреб, уміння знаходити ефективні шляхи розв’язання 

виробничих завдань, раціонально використовувати матеріальні ресурси, 

робочий час, визначати резерви тощо. 

Економічну компетентність, на думку О. Назарової, необхідно 

розглядати в таких площинах:  

когнітивно-емпіричний зріз економічної компетентності, який відбиває 

теоретичний і практичний досвід господарської діяльності;  

соціокультурний шар економічної компетентності, який включає базис 

соціально-економічних цінностей, накопичених попередніми поколіннями;  

професійний аспект економічної компетентності, який орієнтує 

розвиток певних професійно-діяльнісних структур особистості з урахуванням 

вимог, зумовлених рівнем розвитку суспільства;  

індивідуально-психологічна площина економічної компетентності, яка 

передбачає розвиток в індивіда ціннісно-мотиваційних орієнтирів 

господарської діяльності;  

історико-географічний зріз економічної компетентності, який 

відображає специфіку формування економічної компетентності залежно від 

кліматогеографичних умов, особливостей ментальності, режиму влади і т.д. 

[155, с. 3].  

Ми повністю погоджуємося з думкою О. Назарової про те, що основу 

економічної компетентності необхідно розглядати комплексно, як сукупність 

таких її складників: грамотності, свідомості, мислення, світогляду й 

поведінки. 

Деякі науковці (П. Атутов, В. Демичев, А. Дроздов, І. Іткін, В. Попов, 

І. Сасова, Г. Смирнов, А. Уледов та ін.) визначають економічну 

компетентність як складову частину загальної культури особистості, 

підкреслюючи, що „…ні освіченість, ні громадянськість, ні цивілізованість 

немислима без економіки” [257]. Так, О. Лозгачова пояснює значущість 

формування економічної компетентності як ключової для особистості тим, 

що кожна людина мимоволі включається в економічні відносини [129]. 
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Ю. Пузієнко розглядає проблему формування загальної економічної 

компетентності як психолого-педагогічну, підкреслюючи, що формування 

економічної компетентності в молоді в сучасних умовах набуває все 

більшого значення, оскільки суперечливий характер явищ економічної 

дійсності вимагає від кожної особистості здатності виробити свій погляд на 

навколишнє економічне середовище [197, с. 28].  

Формування економічної компетентності людини, на думку С. Злупко, 

зумовлено певними потребами, до яких дослідницею віднесені [82, с. 51]:  

– світоглядні потреби, тобто прагнення зрозуміти свою роль і місце в 

житті й відповідно до цього будувати свою діяльність;  

– пізнавальні потреби – пізнання законів функціонування економіки з 

метою збільшення ефективності своєї діяльності;  

– морально-етичні потреби, тобто потреби духовного спілкування з 

людьми, що дає спільна праця, потреба турботи про інших;  

– потреби безпеки – необхідність зберегти й забезпечити добробут свій 

та своєї сім’ї, сприятливі умови для існування суспільства, збереження свого 

життя, здоров’я, відповідальне ставлення до своєї діяльності. 

Зауважимо, що виділені С. Злупко потреби безпосередньо пов’язані з 

різноманітними видами діяльності, у першу чергу, з професійною діяльністю, 

яка, незалежно від її фахової спрямованості, забезпечує матеріальні і 

нематеріальні потреби людини. У цьому контексті формування економічної 

компетентності треба розглядати як одне з актуальних завдань системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців і економічного, і неекономічного 

профілю. 

Аналіз наукової літератури, узагальнення ефективного педагогічного 

досвіду, власна діяльність викладацька діяльність у вищій школі дозволяють 

сформулювати педагогічні принципи формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, до яких ми 

відносимо:  
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– принцип цілісності освітнього процесу відбиває взаємну адекватність 

змістового (мета, зміст) і технологічного (засоби й методи) компонентів 

цього процесу;  

– принцип відкритості освітнього процесу відображує здатність до 

розвитку й взаємодії із професійним освітнім середовищем, його адаптації до 

постійно мінливих умов освіти;  

– принцип динамічності освітнього процесу передбачає його розвиток і 

адаптацію до мінливих умов і дозволяє підтримувати ефективність процесу 

на етапах становлення, перетворення, удосконалювання; 

– принцип взаємозв’язку елементів навчально-виховного процесу 

вимагає пристосування й взаємодії всіх його складників (виражається у 

взаємозв’язку цілей, змісту, організаційних форм і методів навчання та 

виховання); 

– принцип економічного детермінізму стверджує, що економічні 

чинники є вирішальними при поясненні соціальної поведінки людини; 

– принцип прогностичності характеризується можливістю 

прогнозувати й моделювати результат розвитку економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей, практичну значущість і здійснювати 

діяльність із його подальшого коректування, разом з тим передбачає 

забезпечення відповідних гарантій досяжності проектних цілей; 

– принцип культуровідповідності, який дозволяє вирішувати завдання 

культурної ідентифікації особистості, систематично формувати теоретичні 

економічні поняття й особистісні культурні змісти; 

– принцип єдності інтеграції й диференціації, який актуалізує завдання 

переходу від емпіричних узагальнень практики побудови економічної освіти 

на інтегративній основі до випереджального науково-теоретичного 

осмислення фундаментальних законів і принципів диференціації освіти. 

Структуру компетентності Дж. Равен визначає через компоненти 

особистості: когнітивний (полягає в розробці плану щодо досягнення цілей); 

ефективний (проявляється в задоволенні від роботи, щоб необхідна, але 
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неприємна її частина була виконана); вольовий (представлений 

наполегливістю, рішучістю, волею і т.д.); навички й досвід (спрямовані на 

незвідане й подолання труднощів) [198, с. 55]. 

Е. Зеєр стверджує, що структурно будь-яка компетентність включає 

мотиваційну, когнітивну, операціонально-технологічну, індивідуально-

значеннєву, креативну сфери розвитку особистості [78 – 80]. Цю думку 

підтверджено низкою досліджень [81; 109; 117 та ін.], де структурними 

компонентами компетентності є: 

– мотиваційний компонент, який характеризується налаштованістю на 

виконання дій; 

– когнітивний компонент, який складається із сукупності знань про  

економічну сферу життєдіяльності й про себе як суб’єкта соціально-

економічних відносин; 

- поведінковий компонент, який становить систему вмінь і навичок у 

сфері соціально-економічних відносин, а також досвід прояву 

компетентності в різноманітних ситуаціях; 

- емоційно-вольовий компонент, який проявляється в наполегливості, у 

волі, у додаткових зусиллях у процесі економічного досвіду; 

– ціннісно-значеннєвий компонент, який становить систему ціннісного 

ставлення людини до діяльності в соціально-економічній  сфері. 

Деякі дослідники у структурі освітньої компетентності виділяють такі 

компоненти: екзистенціальний (ціннісне ставлення й інтерес до процесу 

освіти й до навчальної діяльності, оволодіння певними компетенціями в тій 

або тій предметній галузі), об’єктний (процес створення студентами власної 

освітньої діяльності, її функціонування на всіх етапах руху від завдання до 

результату, вираженого у вигляді певної компетенції), соціальний (здатність і 

готовність студентів до включення в спільно розподілену діяльність у 

педагогічному процесі, що зумовлює необхідність роботи в групі й 

виконання різноманітних ролей), суб’єктний (готовність і здатність студента 

здійснювати самодіагностику, самозміну, самооцінку й самоаналіз, а також 
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проведення діагностики, оцінки й аналізу результатів своєї діяльності) [6, 

с. 11]. 

До структурних компонентів економічної компетентності особистості 

Г. Андросова зараховує такі:  

– мотиваційно-потребнісний (мотиви, пов’язані з потребою у засвоєнні 

економічних знань, в умінні орієнтуватися в економічних способах взаємодії 

й володінні гуманістичними основами взаємодії людей в економічній сфері),  

– інформаційно-когнітивний (відбиває обґрунтування ролі знань у 

формуванні економічної компетентності й з розвитком в особистості 

здатності гнучкого використання різних видів економічних знань, умінням 

ефективно конструювати свою діяльність у сфері економіки, розвитком 

способів пізнання економічної дійсності, пізнавальних здібностей і 

пізнавальних потреб), особистісний (дозволяє реалізувати розвиток 

індивідуальних здібностей, схильностей і інтересів учня); 

– рефлексивно-діяльнісний (виражається у наявності рефлексивного 

ставлення до знань, діяльності, до себе як до суб’єкта діяльності, у здатності 

діяти, обмірковувати різні варіанти свого особистісного розвитку, 

аргументувати, усвідомлено ставитися до діяльності, інтерпретувати 

отримані економічні знання, самостійно виробляти шляхи розв’язку 

економічних завдань і проблем, адекватність і динамічність прийомів роботи 

з інформацією).  

Не можна не погодитися з ученою в тому, що сукупність цих 

компонентів економічної компетентності зумовлюють людські змісти, 

цінності, знання, мотиви, потреби, способи життєдіяльності, творчі дії [Там 

само]. 

Низка вітчизняних та зарубіжних дослідників виділяють такі 

компоненти економічної компетентності фахівців: фундаментальні 

властивості особистості, ключові й практичні економічні компетенції, які 

становлять системну єдність, наполягаючи на тому, що складники 

економічної компетентності фахівця не можна розглядати ізольовано, 
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оскільки вони мають системний, цілісний характер, є продуктом професійно-

економічної підготовки загалом [2; 35; 42; 46; 48; 51; 53; 54; 60; 69; 91; 98; 

101; 108; 111; 154; 155; 167; 170; 182; 225; 228; 232; 233; 235; 242; 246; 257; 

268]. 

Фундаментальні властивості особистості, на їхню думку, поєднують: 

потребу особистості майбутнього фахівця в економічних знаннях, розуміння 

їхньої значущості; застосування зусиль для основного пізнання в галузі 

економіки; придбання загальнонаукових, загальнопрофесійних, базових 

економічних знань, виявлення активності в їхньому сприйнятті. 

Ключові компетенції (відповідно до класифікацій І. Зимньої й 

А. Хуторського) включають: уміння здійснювати навчально-пошукову 

діяльність у галузі економічного пізнання; уміння самостійно обробляти 

економічну інформацію, здійснювати її порівняльний аналіз, виявляти 

динаміку економічних даних; уміння застосовувати способи взаємодії з 

оточуючими. 

Практичні компетенції (відповідно до класифікацій Е. Зеєра, І. Зимньої, 

А. Хуторського) включають: здатність систематизувати отримані економічні 

знання, застосовувати їх на практиці; здатність здійснювати самооцінку, 

самоконтроль; здатність до самовдосконалення в майбутній професійній 

діяльності; прояв творчих навичок, професіоналізму. 

Отже, на основі проведеного теоретичного аналізу та враховуючи 

специфіку майбутньої професійної діяльності студентів гуманітарних 

спеціальностей, ми пропонуємо таке визначення сутності їхньої економічної 

компетентності: це – комплексна інтегративна функційна якість майбутнього 

фахівця гуманітарного профілю, в основі якої лежить розвинене економічне 

мислення й світогляд, а головними характеристиками якої є наявність у 

студентів фундаментальних наукових і прикладних знань у галузі економіки, 

знань правових норм, які визначають економічну діяльність, специфіки 

ділового спілкування, базових економічних понять, сформованість навичок 

та вмінь, необхідних для вирішення економічних проблем, пов’язаних із 
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майбутньою професійною діяльністю, готовність до здійснення ефективної 

економічної діяльності в майбутній професії, високий рівень розвитку 

відповідних особистісних якостей у сучасних умовах ринкової конкуренції. 

Зміст економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей має цілісний характер, зумовлений предметною галуззю 

майбутньої професійної діяльності, формується економічним досвідом 

особистості в процесі цієї діяльності й становить готовність до участі в 

економічній діяльності, що включає: знання теоретичних основ 

господарської діяльності; розуміння природи економічних зв’язків і 

відносин; уміння аналізувати конкретні фінансово-економічні ситуації в 

процесі професійної діяльності гуманітарного напряму. 

До структури економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей ми відносимо такі структурні елементи: 

1. Інформаційний, який передбачає наявність у студентів гуманітарних 

спеціальностей у процесі аудиторної, позааудиторної, самостійної роботи 

необмеженого доступу до інформації стосовно ролі економічного знання в 

сучасному світі, ринкових відносин у глобальному суспільстві, можливості 

аналізувати національні та міжнародні закони, програми, конвенції тощо 

щодо економічного розвитку країни й світу. Інформаційне забезпечення, а 

також організація інформаційного обміну є необхідною умовою вирішення 

проблеми формування економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей, оскільки: якісна й своєчасна інформація відбиває всю 

розмаїтість економічного життя суспільства: його інтереси, проблеми, шляхи 

розвитку; завдяки інформації кожен студент має можливість відчути свою 

приналежність до розбудови суспільства й відповідальність за його 

благополуччя; шляхом вивчення відповідної інформації освоюється 

соціально-економічний досвід людства; саме інформація спонукає студентів 

до активної участі в соціально-економічних перетвореннях держави. 

Інформаційний компонент економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей також передбачає наявність у студентів 
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системи знань про процеси мислення; вміння майбутніх фахівця сприймати, 

узагальнювати, аналізувати та критично оцінювати професійно важливу 

інформацію економічного спрямування, приймати економічні рішення в 

непередбачених ситуаціях із використанням інформаційних технологій; 

відповідальність за можливі наслідки діяльності в інформаційному просторі, 

наявність інформаційної культури тощо. 

2. Знаннєвий, який відповідає за розвиток пізнавальної активності 

студентів у галузі економічного знання. Цей компонент також відображає 

теоретичний досвід господарсько-економічної діяльності студентів 

гуманітарних спеціальностей. Підвалинами успішного виконання 

професійних функцій майбутніми фахівцями гуманітарного профілю в 

умовах конкуренції є глибокі теоретико-методологічні знання з основ 

економіки, менеджменту, фінансів, маркетингу, підприємницької діяльності, 

а також законодавчо-нормативної бази фінансово-економічної діяльності, 

управління персоналом тощо. Забезпечення необхідного теоретичного та 

практичного рівня розвитку економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей треба розглядати в площині 

загальноекономічної підготовки: економічна теорія, макроекономіка, 

мікроекономіка, теорія економічного аналізу; та професійно зорієнтованої 

підготовки: економіка гуманітарної сфери, економіка підприємства, фінанси, 

бухгалтерський облік і аудит, підприємницьке право, маркетинг у 

гуманітарній галузі, менеджмент в освіті й культурі, логістика, управління 

установами та закладами освіти та культури, міжнародні економічні 

відносини тощо.  

3. Аксіологічний. Цінність у певному смислі відображає спосіб 

існування особистості. Цінності особистості утворюють систему її ціннісних 

орієнтацій як сукупність найважливіших якостей внутрішньої структури 

особистості, що є для неї особливо значущими. 
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Конкретна система ціннісних орієнтацій і їх ієрархія є регулятором 

розвитку особистості. П. Смирнов наголошує на органічному зв’язку 

цінностей і соціальної ролі, стверджуючи, що „цінності – найбільш значущий 

і стійкий елемент соціальної ролі…Будь-яка роль існує до тих пір, допоки 

існує цінність, задля якої вона виконується” [219, с. 345]. Ідеали, норми, 

засоби, цілі як цінності особистості утворюють стержень її свідомості і є 

імпульсом до дій і вчинків. Ефективність виконання ролі, її творче 

забарвлення, індивідуалізація залежать від сформованої ціннісної системи 

особистості. Усвідомлення соціального запиту на певний сценарій 

економічної ролі без соціально зорієнтованої ціннісної основи призводить до 

того, що людина лише імітує належне виконання економічної ролі, не 

здійснюючи інтерналізації її у свій внутрішній світ.  

Для становлення економічної компетентності індивіда важливою є 

орієнтація на групові цінності й економічні цінності суспільства загалом, 

основою чого є соціально-економічна сутність людини. У цьому зв’язку 

можна навести думку сучасного соціолога Н. Смелзера, який звертає увагу на 

важливість прилучення дітей і молоді до економічних цінностей, зазначаючи, 

що „суспільство не може зберегтися, якщо його економічні цінності не 

засвоюються новими членами” [265]. 

Надзвичайно важливими для сучасної людини, пов’язаними, 

насамперед, із утвердженням у нашому суспільстві ринкових відносин, є 

вміння віднаходити смисл життя, що є основою для соціально-економічної 

активності та соціально-економічної самореалізації особистості. Відсутність 

смислу життя веде до екзистенційного вакууму (В. Франкл) у 

життєдіяльності сучасників; його масштаби постійно зростають. Здатність 

особистості уникнути чи в разі появи перебороти цей негативний соціально-

психологічний стан створює можливості повноцінного соціально-

економічного життя індивіда.  



71 

 

До якісних параметрів ціннісної системи особистості потрібно, на нашу 

думку, віднести такі: глибину знань про основні економічні цінності 

суспільства (не лише українського, але й західного та східного типу), на 

основі чого можна здійснювати вибір цінностей для власної життєдіяльності; 

зміст цінностей, інтеріоризованих особистістю, їхній просоціальний чи 

асоціальний (антисоціальний) вектор; регулятивний вплив обраних цінностей 

на соціально-економічну поведінку тощо. 

4. Мотиваційний. Своєрідними індикаторами, які дають поштовх до 

економічної діяльності майбутніх фахівців гуманітарної сфери, є мотиви та 

потреби, які становлять мотиваційний компонент їхньої економічної 

компетентності. Саме вони є головними стимулами до засвоєння нових 

економічних знань, готовності до економічної діяльності, особистісного та 

професійного розвитку. На думку психологів, мотивація визначає поведінку 

особистості й слугує акумулятором особистісного досвіду. Відомий 

російський психолог С. Рубінштейн зазначав, що мотиви складають ядро 

особистості. Знаючи особливості людини, можна судити про її мотиваційну 

сферу. Вивчаючи мотиваційну сферу, ми тим самим вивчаємо і саму 

особистість [204]. 

Цей структурний компонент економічної компетентності стимулює 

творчий прояв особистості в професійній компетентності; передбачає 

наявність інтересу до професії фахівця гуманітарного профілю. Відомий 

британський психолог Дж. Равен надає особливої уваги саме мотиваційному 

компоненту професійної компетентності, визначаючи внутрішню мотивацію 

особистості [198, с. 280]. 

5. Особистісний. До професійно важливих якостей фахівця 

гуманітарного профілю в контексті сформованості його економічної 

компетентності належать: уміння досягати поставленої мети, мобілізувати 

енергію, володіти даром переконання, мати лідерські здібності, бути 
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наполегливим, ініціативним, енергійним, рішучим, амбіційним, 

цілеспрямованим, креативним тощо.  

До цього компонента економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей ми також відносимо їхнє вміння свідомо 

контролювати результати своєї діяльності та рівень власного розвитку, 

оцінювати особисті досягнення; сформованість таких якостей, як 

креативність, ініціативність, впевненість у власних силах, мобільність тощо. 

На нашу думку, особистісний компонент економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей є регулятором їхніх особистісних 

досягнень, розвитку рефлексивних здібностей, прогнозування результатів 

професійної діяльності. 

6. Поведінковий. Економічні вміння й навички в нашому дослідженні 

постають як елементи поведінкового компонента економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей.  

Цей компонент дає змогу розглядати економічну компетентність у 

межах діяльнісного й функційного підходів. Він охоплює способи дій 

(засоби, форми, методи, прийоми економічного впливу), особистісну 

поведінку в процесі економічної взаємодії, професійний такт, комунікативні 

здібності, уміння безконфліктного вирішення професійних ситуацій 

економічного спрямування тощо. 

До цього компонента економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей ми також відносимо їхнє вміння з володіння 

методологією та технологією діагностики й самоаналізу, а саме:  

- оцінювання обсягів, видів робіт, планування фізичних і 

матеріальних витрат, моделювання власної діяльності;  

- здатність виробити та прийняти рішення, тобто виявляти цілі, 

формулювати проблему та критерії, генерувати альтернативи, оцінювати 

альтернативи за критеріями; 
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- уміння реалізувати рішення, тобто доводити рішення до 

виконавців, контролювати виконання рішень;  

- володіння інноваційними управлінськими технологіями в умовах 

ринкових відносин тощо. 

Зрозуміло, що кожен з перерахованих вище компонентів економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей не може існувати 

автономно.  

Структуру досліджуваного явища ми розглядаємо комплексно, у 

взаємодії визначених компонентів між собою. 

Отже, на основі проведеного теоретичного аналізу ми можемо 

представити сутність, зміст та структуру економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Сутність, зміст та структура економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей 

Економічна компетентність студентів гуманітарних спеціальностей 

Сутність 
комплексна інтегративна 

функційна якість 

майбутнього фахівця 

гуманітарного профілю, в 

основі якої лежить 

розвинене економічне 

мислення й світогляд, а 

головними 

характеристиками якої є 

наявність у студентів 

фундаментальних 

наукових і прикладних 

знань у галузі економіки, 

знань правових норм, які 

визначають економічну 

діяльність, специфіки 

ділового спілкування, 

базових економічних 

понять, сформованість 

навичок та вмінь, 

необхідних для вирішення 

економічних проблем, 

пов’язаних із майбутньою 

професійною діяльністю, 

готовність до здійснення 

ефективної економічної 

діяльності в майбутній 

професії, високий рівень 

розвитку відповідних 

особистісних якостей у 

сучасних умовах ринкової 

конкуренції 

Зміст 
– має цілісний 

характер, зумовлений 

предметною галуззю 

майбутньої 

професійної 

діяльності; 

– формується 

економічним досвідом 

особистості в процесі 

цієї діяльності; 

– становить 

готовність до участі в 

економічній 

діяльності, що 

включає:  

1) знання теоретичних 

засад господарської 

діяльності;  

2) розуміння природи 

економічних зв’язків і 

відносин;  

3) уміння аналізувати 

конкретні фінансово-

економічні ситуації у 

процесі професійної 

діяльності 

гуманітарного 

напряму 

Структура 
 

1) іформаційний компонент (доступ 

до інформації стосовно ролі 

економічного знання в сучасному 

світі, ринкових відносин у 

глобальному суспільстві; система 

знань про процеси мислення; вміння 

сприймати, узагальнювати, 

аналізувати та критично 

оцінювати професійно важливу 

інформацію економічного 

спрямування, наявність 

інформаційної культури); 

2) знаннєвий компонент (пізнавальна 

активність студентів у галузі 

економічного знання; теоретичний 

досвід господарсько-економічної 

діяльності студентів гуманітарних 

спеціальностей); 

3) аксіологічний компонент (глибина 

знань про основні економічні 

цінності суспільства; регулятивний 

вплив обраних цінностей на 

соціально-економічну поведінку); 

4) мотиваційний компонент 

(творчий прояв особистості в 

професійній компетентності; 

наявність інтересу до професії 

фахівця гуманітарного профілю); 

5) особистісний компонент (уміння 

досягати поставленої мети, 

мобілізувати енергію, володіти 

даром переконання, мати лідерські 

здібності, бути наполегливим, 

ініціативним, енергійним, рішучим, 

амбіційним, цілеспрямованим, 

креативним тощо); 

6) поведінковий компонент 

(економічні вміння й навички) 
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Ми наполягаємо на тому, що сутність та структура економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей не може 

кардинальним чином відрізнятися від відповідних ознак економічної 

компетентності майбутніх фахівців інших спеціальностей, адже, незважаючи 

на полівалентність та комплексність цього явища, воно має універсальний 

характер. Мова може йти лише про відмінності в змісті економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей порівняно зі 

студентами інших спеціальностей, оскільки він зумовлений сутністю їхньої 

майбутньої професійної діяльності. Разом із тим стає зрозуміло, що в процесі 

професійної підготовки студентів гуманітарного профілю економічний 

складник є незначним.  

Аналізуючи навчальні плани та робочі програми професійної 

підготовки студентів гуманітарного профілю, ми констатуємо, що у 

структурі фахової підготовки студентів навчальні дисципліни економічної 

спрямованості не представлені зовсім. Така сама ситуація спостерігається й 

при аналізі планів виховної роботи вищів зі студентами означених 

спеціальностей: виховні заходи в них здебільшого спрямовані на розвиток у 

студентів почуття шанобливого ставлення до національних культурно-

історичних цінностей, на правове, трудове, естетичне й моральне виховання 

студентів, розвиток їхніх фізичних здібностей. Проте проблеми формування 

у студентів гуманітарних спеціальностей економічної свідомості й поведінки 

у планах з виховної роботи залишаються не відображеними.  

Отже, вирішуючи проблему формування економічної компетентності у 

студентів гуманітарних спеціальностей, перед нами постає завдання пошуку 

відповідних форм і методів навчання студентів цих спеціальностей у процесі 

фахового навчання, а в більш широкому сенсі – розробки ефективних 

педагогічних умов, реалізація яких у навчально-виховному процесі закладів 

вищої освіти сприятиме досягненню високого рівня сформованості 

економічної компетентності у студентів цих спеціальностей.  



76 

 

Розробці відповідних педагогічних умов, їхньому теоретичному 

обґрунтуванню, опису їх упровадження у навчально-виховний процес ЗВО та 

аналізу ефективності процесу формування економічної компетентності у 

студентів гуманітарних спеціальностей буде присвячено другий розділ нашої 

дисертаційної роботи. 

 

 

1.3. Обґрунтування критеріїв, визначення показників та 

діагностика рівнів сформованості економічної компетентності в 

студентів гуманітарних спеціальностей вишу 

 

 

На початку проведення нашого дослідження нами було сформульовано 

робочу гіпотезу, яка полягала в припущенні про те, що формування 

економічної компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей буде 

ефективним, якщо в навчально-виховному процесі закладів вищої освіти 

будуть реалізовані такі педагогічні умови: 

1) збагачення змісту дисциплін фахової підготовки студентів 

гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні економічні 

процеси в суспільстві; 

2) використання в освітньому процесі технологій проектного та 

модульного навчання з проблем економічної теорії та практики; 

3) реалізація комплексу виховних заходів з формування економічної 

свідомості студентів гуманітарних спеціальностей. 

З метою перевірки гіпотези дослідження нами було підготовлено й 

проведено педагогічний експеримент, етапи та завдання якого представлено 

в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Структура педагогічного експерименту з формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей 

Назва 

етапу 
Завдання етапу 

Основні методи 

дослідження 

Отримані 

результати 

К
о
н

ст
ат

у
в
ал

ь
н

и
й

 

Вивчення літератури з 

проблеми дослідження. 

Діагностика рівнів 

сформованості економічної 

компетентності студентів 

гуманітарних 

спеціальностей. Визначення 

стратегії педагогічного 

дослідження. Уточнення 

понятійного апарату 

дослідження. Підготовка 

студентів до проведення 

дослідно-експериментальної 

роботи 

Теоретичний аналіз 

літератури з проблеми 

дослідження. 

Спостереження. 

Анкетування. 

Тестування. 

Ранжирування. 

Інтерв’ювання. 

Узагальнення досвіду. 

Методи оцінки й 

самооцінки 

Визначені рівні 

сформованості 

економічної 

компетентності 

студентів 

гуманітарних 

спеціальностей. 

Осмислені мета й 

зміст 

експериментальної 

роботи  

Ф
о
р
м

у
в
ал

ь
н

и
й

 1. Апробація теоретичних 

положень дослідження в 

освітньому процесі вищів. 

2. Перевірка ефективності 

педагогічних умов. 

3. Апробація спецкурсу 

„Економічна культура” 

Теоретичний аналіз. 

Адаптація методик 

педагогічної 

діагностики відповідно 

до цілей дослідження. 

Моделювання 

педагогічних ситуацій 

У навчально-

виховний процес 

закладів вищої 

освіти впроваджено 

спецкурс 

„Економічна 

культура”. 

Експериментально 

перевірені розроблені 

педагогічні умови, які 

сприяють 

ефективному 

формуванню 

досліджуваного 

явища 

О
ц

ін
ю

в
ал

ьн
о

-к
о
р
ек

ц
ій

н
и

й
 

 

 

Обробка результатів 

експерименту. 

Упровадження результатів 

дослідження в практику 

роботи вишу. 

Побудова доказів. 

Оформлення результатів 

дослідно-експериментальної 

роботи 

Методи математичної 

статистики. 

Таблична й діаграмна 

інтерпретація даних. 

Узагальнення даних 

педагогічного 

експерименту. 

Зіставний аналіз 

експериментальних 

даних 

Сформовані логічно 

несуперечливі, 

теоретично 

обґрунтовані 

висновки й 

положення 

дисертації. 

Експериментально 

підтверджені основні 

висновки й 

гіпотетичні 

положення 
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Отже, організацію експерименту ми здійснювали відповідно до 

експериментального плану, який передбачав використання контрольної та 

експериментальної груп, і проведення вихідного та підсумкового тестування, 

а також серії проміжних зрізів, що дозволяло зафіксувати вихідні дані та 

відстежити динаміку змін у кожній групі. 

Педагогічний експеримент, організований для визначення ефективності 

розроблених нами педагогічних умов, проходив у рамках навчально-

виховного процесу Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Донбаського державного педагогічного університету, 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.  

В експерименті взяли участь 339 студентів спеціальностей 

010101 „Освіта” (012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – 

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 – Професійна 

освіта (за спеціалізаціями), 020102 „Культура і мистецтво” (034 – 

Культурологія), 020202 „Культура і мистецтво” (025 – Музичне мистецтво, 

023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація), 020303 

„Гуманітарні науки” (035 – Філологія) зазначених вище закладів вищої 

освіти. 

Для здійснення педагогічного експерименту було сформовано дві 

групи: контрольна група  (далі у тексті КГ) та експериментальна група (далі у 

тексті ЕГ). Загальна кількість студентів в ЕГ склала 172 особи, до складу КГ 

увійшло 167 студентів. 

До початку експерименту обрані групи знаходилися в однакових 

умовах, оскільки навчання та виховання в них регламентувалося однаковими 

програмами й здійснювалося за подібними навчальними та виховними 

планами закладів вищої освіти. 

Крім складання експериментального плану, постановка педагогічного 

експерименту передбачала розробку його діагностичного апарату: 

визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у вишах і вибір 

відповідних методів діагностики. 
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Учені визначають „критерій” як ознаку, на підставі якої виробляється 

оцінка, засіб перевірки, мірило оцінки; у теорії пізнання – ознака істинності 

чи оманливості становища [244, с. 226].  

Поняття „критерій” використовують у різних значеннях: у значенні 

мірила, оцінки, суджень, ознаки достовірності або умови, як сукупність 

ознак. Поняття „критерій” у значенні мірила, оцінки, судження; як необхідну 

та достатню умову прояву або існування якогось явища чи процесу визначає 

З. Курлянд [121]. Так, З. Курлянд підсумовує, що розгляд будь-якої 

досліджуваної величини повинен включати не тільки її ознаки, а й критерії, 

які визначають вираженість тієї чи тієї ознаки в аналізованому процесі або 

явищі [121, с. 9].  

До поняття „критерій” К. Тушко [236] включає: як реальні, точно 

обрані ознаки, величини, які слугують вимірниками об’єктів оцінювання.  

С. Смирнов [219] визначає критерії як ознаки, на основі яких 

здійснюється оцінка, судження. Н. Овсюк уважає, що критерії – це мірило 

оцінювання вказаних параметрів, які описуються певними показниками [167, 

с. 93]. Ю. Балашова [14] зауважує, що критерії – це якості, властивості, 

ознаки об’єкта, що вивчається, які дають можливість зробити висновки про 

стан і рівень його сформованості та розвитку. 

Цінною для розуміння важливості й найбільш повною, на нашу думку, 

є дефініція поняття „критерій”, запропонована в дослідженні Л. Воропаєвої, 

яка визначила, що „критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на 

основі якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, при 

цьому ступінь вияву, якісна сформованість, визначеність критерію 

виражаються в конкретних показниках, які характеризуються, своєю чергою, 

низкою ознак” [35, с. 11]. 

Правильність вибору критеріїв залежить від дотримання певних вимог: 

- однозначності – однозначне розуміння і тлумачення в межах певного 

дослідження; 

- адекватності – відповідність певному процесу (явищу), якому вони 

призначені; 

- обґрунтованості – можливість визначити достатній рівень чи 
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недостатній; 

- міцності – має здатність визначати відносну стійкість кожного рівня; 

- надійності – розходження в часі повторної оцінки не повинно бути 

істотним.  

Найчастіше на практиці при визначенні найважливіших вимог у 

процесі педагогічного експерименту критеріями слугують: суб’єктивні 

біографічні дані (стать, вік, обрана спеціальність); показники успішності, що 

найчастіше є критеріями рівня знань, мірою тестів здібностей до навчання, 

тестів інтелекту; результати реальної діяльності; контрольні іспити знань і 

вмінь; інші методики і тести, валідність яких уважається встановленою [251, 

с. 21]. 

Визначимо, що критерій має бути розгорнутим, тобто включати більш 

дрібні одиниці вимірювання, що дозволяють у реальній практиці „заміряти” 

дійсність порівняно з ідеалом. Такими одиницями є показники (ознаки). 

Показник (ознака) як компонент або складник критерію в цьому випадку є 

типовим і конкретним виявом однієї з суттєвих сторін досліджуваного 

явища, процесу, за яким можна судити не тільки про його наявність, а й про 

рівень його розвитку [244, с. 114].  

У результаті застосування критеріїв і показників дозволяє отримати 

кількісні оцінки у певних одиницях виміру, у нашому випадку – рівні 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей.  

Під рівнями сформованості в педагогіці розуміють ступінь прояву 

критеріїв за всіма можливими показниками [251]. На нашу думку, критерії та 

показники ефективності формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей мають охоплювати всі характеристики 

досліджуваної компетентності, бути взаємопов’язаними та у своїй єдності 

зумовлювати й організацію цього процесу.  

Ураховуючи зазначені положення, критерії сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей ми розглядаємо як 

сукупність сутнісних ознак. 
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Рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Співвідношення структурних компонентів економічної 

компетентності із критеріями сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей 

 

Інформаційний 

компонент 

 

Знаннєвий 

компонент 

 

Аксіологічний 

компонент 

 

Мотиваційний 

компонент 

 

Особистісний 

компонент 

 

Поведінковий 

компонент 

доступ до інформації стосовно ролі 

економічного знання в сучасному світі 

система знань про процеси мислення; вміння 

сприймати, узагальнювати, аналізувати та 

критично оцінювати професійно важливу 

інформацію економічного спрямування 

інформаційна культура 

пізнавальна активність у галузі 

економічного знання 

теоретичний досвід господарсько-

економічної діяльності 

 

КОГНІТИВНО-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

КРИТЕРІЙ 

глибина знань про основні економічні 

цінності суспільства 

 регулятивний вплив обраних 

цінностей на соціально-економічну 

поведінку 

творчий прояв особистості в 

професійній компетентності 

 наявність інтересу до професії фахівця 

гуманітарного профілю 

 

МОТИВАЦІЙНО-

ЦІННІСНИЙ 

КРИТЕРІЙ 

вміння досягати поставленої мети, 

мобілізувати енергію 

лідерські здібності  

наполегливість, ініціативність, 

енергійність, рішучість, амбіційність, 

цілеспрямованість, креативність 
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ДІЯЛЬНІСНИЙ 

КРИТЕРІЙ 

економічні навички 

економічні уміння 
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Сутнісні характеристики економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей дозволили нам визначити такі критерії її 

сформованості: когнітивно-інформаційний, мотиваційно-ціннісний 

особистісно-діяльнісний.  

Їхнє співвідношення із структурними компонентами економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей представлено на 

рис. 1.2. 

Отже, когнітивно-інформаційний критерій (від лат. cognitio – 

„пізнаю” та лат. informātiō – „уявлення”, „розуміння чогось”) визначає 

ступінь володіння студентами гуманітарних спеціальностей теоретичними 

знаннями в галузі економіки, розвиненістю економічного мислення, що 

забезпечується необмеженим доступом до інформації стосовно ролі 

економічного знання в сучасному світі та високим рівнем сформованості 

інформаційної культури студентів.  

Знання завжди є базовим показником компетентності, оскільки вони є 

основою формування моделей будь-якої професійної діяльності. Зауважимо, 

що, окрім обсягу теоретичних знань, слід ураховувати і якість знань, що в 

педагогіці трактується як співвідношення видів знань (закони, теорії, 

прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й 

тим самим з рівнями засвоєння. Якість знань має такі характеристики: 

повнота, глибина, гнучкість, оперативність, системність, конкретність, 

узагальненість [44, с. 137]. На їх основі формується теоретична 

компетентність, тобто розуміння сутності процесів, явищ, фактів та ін. і 

відповідно – вміння проектувати та реалізовувати діяльність, адекватно 

використовуючи вивчений теоретичний матеріал. При цьому належний 

рівень теоретичної підготовки, необхідний для ефективного виконання 

фахових завдань, забезпечується розвиненістю економічного мислення як 

одного із провідних пізнавальних процесів особистості.  

Розвиненість економічного мислення, услід за С. Вітер [34], ми 

розуміємо як процес засвоєння й накопичення економічних знань, який 
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завершується формуванням певних економічних переконань, поглядів на 

економічну дійсність, виробленням власного стилю економічної поведінки, у 

результаті чого створюється система забезпечення позитивної 

результативності праці.  

Обґрунтовуючи цей критерій сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, ми в дисертаційній 

роботі знову наголошуємо на тому, що, крім знань, основним 

системоутворювальним механізмом формування соціально-економічних 

відносин сучасного суспільства є інформація. У Законі України „Про 

інформацію” основними принципами інформаційних відносин визначено 

такі: гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність 

інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; 

свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, 

використання, поширення, зберігання та захисту інформації [75]. 

Необхідність постійного опанування суспільством нових знань зумовлює 

першочергову значущість поширення відповідної змістової інформації, яка 

сприятиме активізації розвитку соціально-економічного інтелекту. У зв’язку 

з цим суспільство об’єктивно зацікавлено у створенні цілеспрямованої 

системи інформаційної взаємодії індивідів, у розвитку їхніх комунікаційних 

зв’язків, а отже, у здійсненні процесу інформатизації. Зважаючи на це, 

відомий американський економіст П. Друкер стверджував, що головною 

рушійною силою сучасності є „систематизована, цілеспрямована, 

організована інформація” [256, с. 5]. Звідси посилення уваги досліджень  

сучасного суспільства як інформаційного, основою якого слугують 

інформаційно-комунікаційні зв’язки, спроможні гарантувати передавання та 

отримання знань. 

Отже, показниками когнітивно-інформаційного критерію слід 

визначити такі:  

а) рівень засвоєння базових економічних знань;  

б) розвиненість сучасного економічного мислення;  
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в) уміння майбутніх фахівців гуманітарного профілю сприймати, 

узагальнювати, аналізувати та критично оцінювати професійно важливу 

інформацію економічного спрямування із використанням інформаційних 

технологій;  

г) сформованість у студентів гуманітарних спеціальностей загальної 

інформаційної культури. 

Наступним критерієм сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей є мотиваційно-ціннісний, який 

характеризує систему мотивів вибору фаху та розуміння його ціннісних 

орієнтирів, рівень задоволеності й посилення намірів удосконалювати свою 

фахову підготовку через усвідомлення змісту професії, її економічних 

особливостей у гуманітарній сфері. 

Необхідність осмислення й прогнозування економічних процесів є 

невід’ємною стороною та умовою існування і окремої особистості, і всього 

людського суспільства загалом, тому форми економічного мислення, 

економічних поглядів з’явилися разом з виникненням суспільства. Пізнання 

зумовлене практичною потребою, тобто воно орієнтоване інтересами, цілями 

практики, а отже, має ціннісний характер. При цьому цінність постає як 

закріплене ставлення людини (ідеї, уявлення, переживання, установки) до 

елементів навколишнього світу, які визначають вибір засобів і методів 

діяльності і їх застосування в соціальній практиці. 

Вибір еталонів поведінки в економіці, ефективність розв’язку 

економічних завдань (зокрема й у гуманітарній сфері) багато в чому залежать 

від соціально-психологічних якостей учасників економічної діяльності. 

Серед них необхідно виділити такий елемент економічної компетентності, як 

економічна спрямованість особистості, компонентами якої є потреби, 

інтереси й мотиви діяльності людини в економічній сфері. Спрямованість 

особистості включає соціальну установку й соціально значущі цінності. Так, 

у сучасному українському суспільстві формуються соціальні установки на 

вивчення сучасної економічної теорії (цього вимагає перехід на нові, ринкові 
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умови господарювання), на активну участь в управлінні справами 

виробництва (цьому сприяє надання економічної свободи господарюючим 

суб’єктам і поява підприємств, заснованих на приватній формі власності), на 

участь у розв’язку різних економічних завдань. Дістала свого розвитку і 

система ціннісних орієнтацій особистості, яка включає економічну свободу, 

конкуренцію, поважне ставлення до будь-якої форми власності, 

комерційного ycпіху як великого соціального досягнення.  

Соціальні установки відіграють важливу роль у процесі формування й 

розвитку економічної компетентності особистості. Людина, у якої 

сформована, наприклад, установка на творчу працю, бере участь у діяльності 

з більшим інтересом, підтримує новаторські проекти, упроваджує технічні 

досягнення і т.д. Таких результатів не дасть сформована ycтановка на 

формальне ставлення до праці. Якщо в людини сформована соціальна 

установка на те, щоб споживати більше, ніж виробляти, то вона й свою 

діяльність підкоряє лише накопиченню, користолюбству й т.п. 

Отже, у процесі формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей необхідно досягти такого результату, щоб вони 

чітко усвідомлювали необхідність у формуванні своєї економічної 

компетентності як особистісно значущої цінності задля забезпечення 

ефективної професійної діяльності в гуманітарній сфері та відчували потребу 

в економічній діяльності як передумови особистісного професійного 

розвитку й сталого розвитку суспільства загалом. 

Важливим показником у процесі формування професійної 

компетентності фахівця (зокрема й його економічної компетентності) є 

позитивне ставлення до обраного фаху, яке зумовлене мотивами, інтересами, 

здібностями особистості. На думку І. Беха, категорія „ставлення” є 

„ключовою для процесу формування і розвитку особистості, оскільки за її 

допомогою розкривається сенс єдності людини і світу” [16, с. 151]. Учений 

підкреслює, що особистісні ставлення характеризують ступінь інтересу, силу 
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емоцій, бажань (тому вони й є рушійною силою особистості) і виражаються в 

поведінці суб’єктів, у їхніх діях і переживаннях.  

В умовах стрімкого розвитку інформаційних ресурсів українські й 

зарубіжні вчені наголошують на важливості організації самоосвітньої й 

самовиховної діяльності. В організації навчально-виховного процесу у 

закладах вищої освіти України останнім часом помітна тенденція до 

скорочення в навчальних планах аудиторних годин і збільшення годин, 

відведених на самостійну роботу. Перехід до такої форми організації 

навчальної діяльності зумовлений, насамперед, відставанням темпів розвитку 

освітніх процесів і технологій навчання від темпів розвитку науково-

технічного прогресу. Значна частина професійних знань, якими має 

оволодіти майбутній фахівець, постійно змінюється й оновлюється. Як 

наслідок, нині жодне навчання не можна вважати завершеним і „… 

залишитись на рівні з навколишнім світом можна лише завдяки самоосвіті” 

[106, с. 140]. Ступінь ефективності самоосвіти й самовиховання студента, на 

наш погляд, залежить від позитивного ставлення до цих процесів та їх 

практичного оволодіння. Тому в структурі мотиваційно-ціннісного критерію 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей ми виділяємо такий показник, як прагнення і здатність до 

самоосвіти й самовиховання. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що серед показників мотиваційно-

ціннісного критерію сформованості економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей ми виділяємо такі: 

а) розуміння студентами необхідності формування економічної 

компетентності як особистісно значущої цінності задля забезпечення 

ефективної професійної діяльності в гуманітарній сфері;  

б) потреба в економічній діяльності як передумови особистісного 

професійного розвитку й сталого розвитку суспільства загалом;  

в) позитивне ставлення до обраного фаху; 

г) прагнення й здатність до самоосвіти та самовиховання. 



87 

 

Останнім, але не менш цінним, критерієм сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей нами було виділено 

особистісно-діяльнісний, який виражає прояв професійно значущих якостей 

студентів, які набувають свого розвитку в процесі фахової підготовки та 

характеризуються дієвістю економічних знань, тобто здатністю 

використовувати теоретичні знання при вирішенні економічних завдань у 

професійній діяльності гуманітарного напряму. 

Економічна компетентність людини простежується через сукупність її 

особистісних властивостей і характеристик, які є певним результатом участі 

особи у професійній діяльності. До таких якостей можна зарахувати 

працьовитість, відповідальність, заощадливість, уміння раціонально 

організовувати свою працю, заповзятливість, новаторство та ін. Економічні 

якості особистості й норми поведінки можуть бути і позитивними 

(ощадливість, дисциплінованість), і негативними (марнотратство, 

безгосподарність, рвацтво, шахрайство). За сукупністю економічних якостей 

можна оцінювати рівень економічної компетентності особистості.  

До професійно важливих якостей майбутніх фахівців економічного 

профілю треба віднести й такі, що не завжди відповідають основному змісту 

його праці, а саме: схильність до роботи з документами, цифрами, текстами 

(здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності), 

прагнення до підвищення економічної компетентності, високий рівень 

математичних (рахункових) здібностей; аналітичне, логічне та прогностичне 

мислення. Серед особистісних якостей, які забезпечують успішність 

виконання професійної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей, у 

контексті нашого дослідження ми виділяємо також такі: уважність, високий 

рівень розвитку зорової пам’яті, швидкості мислення, посидючість тощо.  

Ще одним показником цього критерію є рівень прояву професійно 

значущих якостей на основі самооцінки. Чинником, який визначає 

ефективність формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

гуманітарної сфери, є рівень самооцінки. Самооцінка є центральним 



88 

 

компонентом особистості, одним із важливих регуляторів її поведінки, який 

суттєво впливає на ставлення індивіда до себе й інших. Вона вказує на рівень 

психологічного розвитку студентів та адекватного визначення ними своїх 

особистісних якостей і тісно пов’язана з самоефективністю – умінням 

студента усвідомлювати власні здібності для формування такої поведінки, 

яка відповідає певному завданню або ситуації. Зрозуміло, що практичне 

використання набутих у процесі навчання економічних вмінь та навичок, а 

також економічного досвіду, що відображає апробування студентом себе як 

професіонала в реальних професійних умовах у процесі практики також є 

одним із головних етапів формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей. 

Отже, показниками особистісно-діяльнісного критерію сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей є: 

а) особистісні якості та лідерські здібності, які забезпечують 

успішність виконання професійної діяльності в процесі вирішення 

економічних завдань;  

б) рівень прояву професійно значущих якостей на основі самооцінки;  

в) рівень сформованості базових економічних вмінь і навичок; 

г) наявність досвіду економічної діяльності. 

Повноцінне освоєння студентами всієї сукупності економічних знань і 

вмінь, цінностей і мотивів поведінки, стратегій поведінки й діяльності 

повинні свідчити про сформованість у студентів гуманітарних 

спеціальностей економічної компетентності. Основним критерієм 

ефективності розроблених нами педагогічних умов (обґрунтування яких буде 

представлено в другому розділі нашої роботи) є просування студента на 

більш високий рівень сформованості економічної компетентності, у прояві 

якої ми виділяємо три рівні: низький, середній, високий. У таблицях 1.2 – 1.4 

представлено рівневі характеристики показників сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за відповідними 

критеріями. 
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Таблиця 1.2 

Рівнева характеристика показників сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за когнітивно-

інформаційним критерієм 

Рівень Показники 

Високий 

– у студента сформована система знань у галузі економіки, знання 

цілей, завдань, основних ідей, категорій економічної теорії у 

студента відрізняються цілісністю, міцністю та глибиною; 

– теоретичний рівень економічної свідомості студента 

визначається його розумінням системи зв’язків і залежностей в 

економіці, уміннями виокремити в ній глобальні цілі та похідні, 

залежні від них, локальні цілі; 

– усвідомленість економічних знань проявляється у студента на 

рівні беззаперечного розуміння їх практичного значення, 

збагачення цих знань власними міркуваннями та досвідом, 

студент уміє сприймати, узагальнювати, аналізувати та критично 

оцінювати професійно важливу інформацію економічного 

спрямування із використанням сучасних інформаційних 

технологій; 

– студент має високий рівень сформованості інформаційної 

культури: він обізнаний та має достатній досвід роботи з 

інформацією економічного спрямування в багатьох електронних 

пошукових системах та різноманітних довідково-бібліографічних 

каталогах, у нього сформовані вміння роботи з іншими джерелами 

інформації 

Середній 

– загалом студент володіє знаннями цілей, завдань, основних ідей, 

категорій економічної теорії, але вони не відрізняються 

цілісністю, ґрунтовністю та міцністю; 

– засвоєні економічні знання зазвичай не призводять до 

формування у студента певних власних економічних переконань 

та поглядів на економічну дійсність, студент не відрізняється 

сформованим власним стилем економічної поведінки у 

професійній діяльності; 

– усвідомленість економічних знань проявляється у студента на 

рівні осмисленого запам’ятовування, вільного викладу, часом  
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 Продовження табл. 1.2 

 

існує переконаність в істинності знання, проте вміння сприймати, 

узагальнювати, аналізувати та критично оцінювати професійно 

важливу інформацію економічного спрямування із 

використанням сучасних інформаційних технологій мають 

нестійкий характер; 

– рівень сформованості інформаційної культури студента 

потребує покращення: він знає про існування лише окремих 

електронних пошукових систем, проте має небагатий досвід їх 

використання в процесі пошуку інформації економічного 

спрямування, досвід роботи з довідково-бібліографічними 

каталогами та іншими джерелами інформації практично відсутній 

Низький 

– у студента відсутні цілісні знання в галузі економічної теорії, 

усвідомленість економічних знань проявляється в студента в 

кращому випадку на рівні механічного завчання й відтворення 

без пояснення або повністю відсутня; 

– студент не має власних економічних переконань і поглядів на 

економічну дійсність та не відтворює власний стиль економічної 

поведінки в професійній діяльності; 

– уміння та навички сприймати, узагальнювати, аналізувати та 

критично оцінювати професійно важливу інформацію 

економічного спрямування із використанням сучасних 

інформаційних технологій є нерозвиненими або відсутні 

повністю; 

– студент перебуває на низькому рівні сформованості 

інформаційної культури: він не має уявлення про існування 

електронних пошукових систем й, відповідно, не може їх 

використовувати в процесі роботи із завданнями економічного 

спрямування, досвід роботи з довідково-бібліографічними 

каталогами та іншими джерелами інформації відсутній повністю 
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Таблиця 1.3 

Рівнева характеристика показників сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за мотиваційно-

ціннісним критерієм 

Рівень Показники 

Високий 

– студент чітко усвідомлює необхідність у формуванні своєї 

економічної компетентності як особистісно значущої цінності 

задля забезпечення ефективної професійної діяльності в 

гуманітарній сфері; 

– студент зазнає потребу у формуванні й самовихованні своєї 

економічної компетентності, має прагнення до особистісного 

самовдосконалення, інтереси й мотиви майбутньої професійної 

діяльності в економічній сфері мають ґрунтовний характер; 

– вибір свого професійного фаху має в студента усвідомлений 

характер, ставлення до майбутньої професійної діяльності є 

виразно позитивним; 

– у процесі навчальної діяльності студент постійно демонструє 

прагнення і здатність до самоосвіти й самовиховання 

Середній 

– студент усвідомлює необхідність у формуванні своєї 

економічної компетентності, проте вона не має для нього 

особистісно значущої цінності задля забезпечення ефективної 

професійної діяльності в гуманітарній сфері; 

– потреба у формуванні й самовихованні своєї економічної 

компетентності в студента має несистемний характер, він 

зазвичай демонструє прагнення до особистісного 

самовдосконалення, проте його інтереси й мотиви щодо 

майбутньої професійної діяльності в економічній сфері не є 

ґрунтовними; 

– вибір свого професійного фаху має в студента не завжди 

усвідомлений характер, інколи зумовлений впливом інших осіб,  

ставлення до майбутньої професійної діяльності зазвичай є 

нейтральним; 

– у процесі навчальної діяльності студент рідко демонструє 

прагнення до самоосвіти, здатність до самовиховання не є 

вираженою 
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Продовження табл. 1.3 

Низький 

– студент практично не усвідомлює необхідність у формуванні 

своєї економічної компетентності, вона зовсім не має для нього 

особистісно значущої цінності задля забезпечення ефективної 

професійної діяльності в гуманітарній сфері; 

– студент не освідомлює особистісної потреби із формування 

власної економічної компетентності; студент практично не 

демонструє прагнення до особистісного самовдосконалення, у 

нього відсутні інтереси й мотиви щодо майбутньої професійної 

діяльності в економічній сфері; 

– вибір свого професійного фаху має в студента випадковий 

характер, ставлення до майбутньої професійної діяльності 

зазвичай є негативним або нейтральним; 

– у процесі навчальної діяльності студент не демонструє 

прагнення до самоосвіти, здатність до самовиховання повністю 

відсутня 

 

Таблиця 1.4 

Рівнева характеристика показників сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за особистісно-

діяльнісним критерієм 

Рівень Показники 

Високий 

– у студента сформовані на високому рівні особистісні якості та 

лідерські здібності, які забезпечують успішність виконання 

професійної діяльності в процесі вирішення економічних 

завдань, а саме: уважність, високий рівень розвитку зорової 

пам’яті, швидкості мислення, посидючість, аналітичне, логічне 

та прогностичне мислення, самостійність у прийнятті рішень, 

відповідальність, упевненість, наполегливість тощо; 

– студент чітко усвідомлює власні здібності, необхідні для 

формування такої поведінки, яка відповідає певному завданню 

або ситуації, відрізняється високим рівнем самооцінки; 

– у студента розвинені базові економічні вміння і навички; 

– студент має досвід економічної діяльності, набутий у процесі 

навчання та навчальних або позанавчальних практик  

  



93 

 

 

 Продовження табл. 1.4 

Середній 

– особистісні якості та лідерські здібності, які забезпечують 

успішність виконання професійної діяльності в процесі 

вирішення економічних завдань, у студента сформовані 

недостатньо; 

– студент погано усвідомлює власні здібності, необхідні для 

формування такої поведінки, яка відповідає певному завданню 

або ситуації, рівень самооцінки в цьому випадку потребує 

покращення; 

– базові економічні вміння і навички студента зазвичай є 

недостатньо сформованими; 

– досвід економічної діяльності, набутий студентом у процесі 

навчання та навчальних або позанавчальних практик, є 

незначним 

Низький 

– особистісні якості та лідерські здібності, які забезпечують 

успішність виконання професійної діяльності в процесі 

вирішення економічних завдань, у студента не є сформованими 

або знаходяться на початковому етапі формування; 

– студент не усвідомлює власні здібності, необхідні для 

формування такої поведінки, яка відповідає певному завданню 

або ситуації, рівень самооцінки є низьким; 

– у студента практично не сформовані базові економічні вміння і 

навички; 

– студент не має досвіду економічної діяльності 

 

Узагальнену рівневу характеристику показників сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей наведено 

в додатку Б. 

Зафіксовані покращення в прояві зазначених показників ми будемо 

розцінювати як позитивний результат реалізації педагогічних умов 

формування економічної компетентності в студентів гуманітарних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі вишу, а також як 
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підтвердження істинності теоретичних висновків, отриманих у ході 

проведеного нами дослідження. 

З метою проведення діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за когнітивно-

інформаційним критерієм нами було розроблено анкету та серію тестів на 

виявлення економічних знань студентів.  

Анкети й тести містили питання відкритого й закритого типу, у 

відповідях на які студенти гуманітарних спеціальностей повинні були 

визначити основні категорії економіки, пояснити власне розуміння основних 

понять економічної теорії, сформулювати відомі їм економічні закони тощо 

(див. додатки В, Г, Д, Е, Ж).  

Головна мета анкетування полягала у визначенні рівня володіння 

студентами базовими економічними знаннями та ступеня розвиненості 

їхнього економічного мислення Серія тестів становила питання закритого 

типу (множинний вибір) та була побудована за принципом „від простого до 

більш складного”. Питання тестів визначали, наскільки студенти 

гуманітарних спеціальностей обізнані щодо ключових понять економічної 

теорії та практики. 

Аналізуючи відповіді студентів гуманітарних спеціальностей, які брали 

участь у нашому експериментальному дослідженні, на питання анкети та 

тестів, ми вимушені констатувати, що переважна більшість студентів і ЕГ, і 

КГ на констатувальному етапі експерименту перебувала на низькому рівні 

сформованості економічної компетентності за когнітивно-інформаційним 

критерієм. 

Так, понад 50% респондентів не змогли визначити, що саме є 

предметом економічної теорії. Лише близько 10% студентів змогли назвати 

деякі знайомі їм економічні закони. Понад 65% студентів в обох групах не 

впорались із завданнями, пов’язаними з визначенням властивостей товару, 

сутності та функцій грошей у системі товарного господарства, різновидів 

монополій та ролі інновації в забезпеченні усталеності доходів.  
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Переважна більшість студентів (близько 70% в обох групах) не змогли 

сформулювати різницю між мікро- та макроекономікою.  

Лише 5% респондентів в ЕГ та КГ надали обґрунтовану характеристику 

економічної кризи та змогли визначити основні показники рівня життя 

населення.  

Понад половини студентів гуманітарних спеціальностей не знає 

основні причини безробіття та не обізнана з методами й формами його 

подолання. Основні тенденції міжнародних економічних відносин та сутність 

приватизації державної власності у своїх відповідях змогли розкрити лише 

біля 10% респондентів в обох групах.  

Загалом більш ніж 70% студентів, які брали участь в експерименті, 

залишили без будь-якої відповіді понад 50% питань анкети, а знайти 

правильну відповідь у тестах хоча б у 25% випадків спромоглися менш ніж 

7% респондентів. 

Для діагностики таких показників сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за когнітивно-

інформаційним критерієм, як уміння майбутніх фахівців гуманітарного 

профілю сприймати, узагальнювати, аналізувати та критично оцінювати 

професійно важливу інформацію економічного спрямування із 

використанням інформаційних технологій та сформованість у студентів 

гуманітарних спеціальностей загальної інформаційної культури, ми 

використовували методи педагогічного спостереження та бесіду. 

У процесі діагностики було з’ясовано, що понад 95% респондентів в 

обох групах мають достатній досвід роботи з пошуку інформації із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій: майже 

всі студенти у процесі навчальної діяльності використовують комп’ютери та 

пошукові мережі, при чому більш ніж 60% з них використовують Інтернет як 

засіб отримання інформації. Понад 80% студентів упевнені в тому, що їхня 

подальша професійна діяльність буде пов’язаною із використанням сучасних 

інформаційних технологій.  
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Переважна більшість студентів гуманітарних спеціальностей зазнають 

потребу в нових інформаційних знаннях, уважають необхідними вміння 

шукати, вибирати, аналізувати, опрацьовувати й передавати інформацію. 

Оволодіння інформаційними знаннями й уміннями ставлять на перше місце 

серед інших цінностей інформаційної культури понад 25% студентів. 

Регулярно читають журнали, зокрема й електронні, на економічну тематику 

майже 30% респондентів.  

Більш ніж половина студентів відвідує наукові бібліотеки своїх 

закладах вищої освіти або інші бібліотечні заклади хоча б раз на тиждень. 

Наявність досвіду роботи з інформацією в електронному або друкованому 

вигляді підтвердили всі студенти в ЕГ та КГ. 

Підсумовуючи, ми можемо констатувати, що за результатами 

діагностики рівнів сформованості економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей за когнітивно-інформаційним критерієм 

переважна більшість студентів, які брали участь у нашому 

експериментальному дослідженні, перебувала на низькому рівні: в них 

практично не сформована система знань з економічної теорії, а у випадках 

наявності таких знань вони не відрізняються системністю, міцністю та 

глибиною. Рівень економічної свідомості цих студентів не є розвиненим.  

Проте студенти продемонстрували достатній рівень сформованості 

інформаційної культури: вони мають необмежений доступ до джерел 

інформації економічного спрямування, мають досвід роботи з пошуковими 

системами в електронному вигляді та довідково-бібліографічними 

каталогами. 

Кількісні показники рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей за когнітивно-інформаційним 

критерієм надано в табл. 1.5. 
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Таблиця 1.5 

Результати діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за когнітивно-

інформаційним критерієм 

Рівень 
ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Високий 11 6,40 5 2,99 

Середній 58 33,72 61 36,53 

Низький 103 59,88 101 60,48 

 

Статистична вірогідність отриманих результатів діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

когнітивно-інформаційним критерієм на констатувальному етапі 

експерименту нами була перевірена за допомогою критерію Пірсона 
2
. 

Визначено, що в разі, якщо отримане значення 
2
 буде меншим за критичне 

значення, то розбіжності між розподілами будуть уважатися статистично 

недостовірними (гіпотеза Н0). Якщо ж отримане значення 
2
 буде рівнятися 

критичному значенню або перевищувати його, то розбіжності між 

розподілами будуть уважатися статистично достовірними (гіпотеза Н1). 

Ця методика дозволяла: 

1.  Зробити розрахунок теоретичної частоти (ƒT). 

2. Розрахувати різницю між емпіричною й теоретичною частотою за 

кожним рівнем (за даними ЕГ та КГ). 

3. Визначити число ступенів свободи. Внести поправку на 

„безперервність” (якщо v=1). 

4. Отримані різниці звести у квадрат. 

5. Отримані квадрати різниць розділити на теоретичну частоту (остання 

колонка). 

6. Отримати суму χ
2

емп 
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Таблиця 1.6 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за когнітивно-

інформаційним критерієм на констатувальному етапі експерименту за 

допомогою критерію Пірсона 
2
 

 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 

(ƒЕ - 

ƒT) 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
/ƒT 

Високий рівень ЕГ 11 8.12 2.88 8.29 1.021 

Високий рівень КГ 5 7.88 -2.88 8.29 1.052 

Середній рівень ЕГ 58 60.38 -2.38 5.66 0.094 

Середній рівень КГ 61 58.62 2.38 5.66 0.097 

Низький рівень ЕГ 103 103.5 -0.5 0.25 0.002 

Низький рівень КГ 101 100.5 0.5 0.25 0.002 

Суми 339 339 - - 2.268 

Результат: χ
2

Емп = 2.268 

Критичні значення χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Отримане значення χ
2

емп менше критичного значення, а отже, 

розбіжності між розподілами статистично не є вірогідними (гіпотеза Н0). 

Це означає, що на констатувальному етапі експерименту результати 

діагностики рівнів сформованості економічної компетентності студентів в ЕГ 

та КГ за когнітивно-інформаційним критерієм не мали статистично 

вірогідних розбіжностей. 

З метою діагностування рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за мотиваційно-

ціннісним критерієм нами було розроблено анкету, яка містила 9 питань 
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відкритого типу (див. додаток Ж), а також запроваджено методи 

педагогічного спостереження й бесіди. Додатково нами було запропоновано 

студентам пройти тест з визначення ціннісних орієнтацій за методикою 

М. Рокича (див. додаток И) та тест із визначення ступеня виявлення 

соціально-психологічних установок особистості в мотиваційній сфері за 

методикою О. Потьомкіна (див. додаток З). 

У результаті проведення діагностики нами було встановлено, що 

близько 60% студентів в обох групах визнають необхідність формування 

своєї економічної компетентності як особистісно значущої цінності для 

забезпечення ефективної професійної діяльності в гуманітарній сфері. 

Водночас лише чверть студентів, які брали участь в експериментальному 

дослідженні, зазнають потребу в економічній діяльності як передумови 

особистісного професійного розвитку й сталого розвитку суспільства 

загалом. 

Відповідаючи на запитання анкети, понад 70% респондентів 

пов’язують можливість започаткування власного бізнесу зі своєю 

майбутньою спеціальністю. Трохи більше половини студентів оптимістично 

оцінюють розвиток світової економіки через десять років, а серед шляхів 

подолання сьогоднішньої кризи називають підвищення рівня загальної та 

професійної освіти населення (33%), необхідність створення нових робочих 

місць (21%), дотримання режиму економії (18%). 

Понад 50% студентів в обох групах не змогли чітко визначитися з 

приводу того, який тип економічної системи та тип ринкової структури є 

найбільш удалим для розвитку підприємництва, а образ сучасного банкіра 

(топ-менеджера або керівника крупної компанії) спромоглися описати лише 

близько 10% респондентів. При цьому понад 80% студентів бачать себе 

успішними бізнесменами або вважають, що не матимуть фінансових проблем 

у своїй професійній діяльності через десять років. 

Діагностуючи рівень сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей за такими показниками, як ставлення 
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до обраного фаху й прагнення та здатність до самоосвіти й самовиховання, 

нами було встановлено, що майже 75% студентів усвідомлено обрали свою 

майбутню професію. З них позитивно ставляться до своєї майбутньої 

професійної діяльності понад 50% респондентів, а скоріше позитивно, ніж 

негативно – ще близько 30%.  

Результати діагностики соціально-психологічних установок 

особистості в мотиваційній сфері за методикою О. Потьомкіна показали, що 

майже 40% респондентів в обох групах орієнтовані на процес: вони менш 

замислюються над досягненням результату, часто запізнюються із 

завершенням роботи, їхня процесуальна спрямованість перешкоджає їхній 

результативності; ними більше рухає інтерес до справи, а для досягнення 

результату потрібно багато рутинної роботи, негативне ставлення до якої 

вони не можуть подолати. Ще 31% студентів мають орієнтацію на результат, 

а 29%, що залишились, поділилися десь приблизно між тими, хто 

орієнтується на альтруїзм та на егоїзм. 

Серед термінальних цінностей (за методикою М. Рокича) студенти 

найчастіше ставлять на перше місце свободу (27%), здоров’я (23%), любов 

(20%), активне діяльне життя (13%). Серед інструментальних цінностей для 

студентів ЕГ та КГ найбільш важливими виявилися незалежність (33%), 

життєрадісність (21%), ефективність у справах (14%) та освіченість (11%). 

У бесідах зі студентами про своє прагнення до самоосвіти й 

самовиховання, зокрема й щодо формування економічної компетентності, 

заявили понад 70% тих, хто брав участь в експерименті, проте лише 

половина з них змогла довести свою здатність щодо практичної реалізації 

цих процесів. 

Загалом діагностика рівнів сформованості економічної компетентності 

за мотиваційно-ціннісним критерієм довела, що студенти гуманітарних 

спеціальностей зазвичай не зазнають потреби в економічній діяльності як 

передумови особистісного професійного розвитку й сталого розвитку 

суспільства загалом. Демонструючи в багатьох випадках розуміння 
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необхідності у формуванні своєї економічної компетентності, вони все ж 

таки не усвідомлюють її як особистісно значущу цінність задля забезпечення 

ефективної професійної діяльності в гуманітарній сфері. Здебільшого 

усвідомлено обираючи профіль своєї майбутньої професійної діяльності й 

позитивно ставлячись до обраного фаху, здатність студентів до самоосвіти й 

самовиховання, зокрема й щодо формування їхньої економічної 

компетентності, потребує покращення.   

Кількісні показники рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарний спеціальностей за мотиваційно-ціннісним критерієм 

надано в табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 

Результати діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за мотиваційно-

ціннісним критерієм 

Рівень 
ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Високий 33 19,19 27 16,17 

Середній 62 36,05 55 32,93 

Низький 77 44,77 85 50,90 

 

Статистична вірогідність отриманих результатів діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

мотиваційно-ціннісним критерієм на констатувальному етапі експерименту 

нами також була перевірена за допомогою критерію Пірсона 
2
, результати 

якої представлено в табл. 1.8. 
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Таблиця 1.8 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

мотиваційно-ціннісним критерієм на констатувальному етапі 

експерименту за допомогою критерію Пірсона 
2
 

 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 

(ƒЕ - 

ƒT) 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
/ƒT 

Високий рівень ЕГ 33 30.44 2.56 6.55 0.215 

Високий рівень КГ 27 29.56 -2.56 6.55 0.222 

Середній рівень ЕГ 62 59.36 2.64 6.97 0.117 

Середній рівень КГ 55 57.64 -2.64 6.97 0.121 

Низький рівень ЕГ 77 82.19 -5.19 26.94 0.328 

Низький рівень КГ 85 79.81 5.19 26.94 0.338 

Суми 339 339 - - 1.341 

Результат: χ
2

Емп = 1.341 

 

Критичні значення χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 
 

Отримане значення χ
2

емп менше критичного значення, а отже, 

розбіжності між розподілами статистично не є вірогідними (гіпотеза Н0). 

Це означає, що на констатувальному етапі експерименту результати 

діагностики рівнів сформованості економічної компетентності студентів в ЕГ 

та КГ за мотиваційно-ціннісним критерієм не мали статистично вірогідних 

розбіжностей. 

Для діагностики рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей за особистісно-діяльнісним критерієм 

нами було розроблено серію практичних задач, а також застосовано методи 
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педагогічного спостереження й бесіди. Також у процесі діагностики ми 

використовували серію тестів на визначення лідерських здібностей студентів, 

зокрема тест за методикою Є. Жарикова й Є. Крушельницького, тест 

функціонального лідерства в малих групах та тест самооцінки лідерства. 

За результатами проведеного тестування ми можемо стверджувати, що 

особистісні якості та лідерські здібності, які забезпечують успішність 

виконання професійної діяльності в процесі вирішення економічних завдань, 

є сформованими й розвиненими лише у 20% студентів в ЕГ та КГ. Водночас 

рівень прояву професійно-значущих якостей на основі самооцінки є більш 

високим: майже 60% респондентів визначили, що вони володіють 

відповідними якостями. 

Із серією практичних завдань економічної спрямованості змогли 

впоратися лише 5% студентів ЕГ та КГ, водночас майже 45% з тих, хто брав 

участь в експерименті, зовсім відмовилися від надання будь-якої відповіді на 

ці завдання, покликаючись на те, що вони не мають необхідних знань для їх 

вирішення. У педагогічних бесідах понад 50% студентів заявили, що вони 

мають досвід економічної діяльності, проте переважна більшість прикладів 

такої діяльності пов’язана із найпростішими операціями: купівля товарів, 

розрахунок відсотків за депозитами, розрахунки сімейного бюджету тощо. 

Підсумовуючи, зазначаємо, що результати діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей довели, 

що в них відсутні базові економічні навички та вміння, досвід економічної 

діяльності є недостатнім, особистісні якості та лідерські здібності, які 

забезпечують успішність виконання професійної діяльності в процесі 

вирішення економічних завдань, є нерозвиненими, а рівень прояву 

професійно значущих якостей на основі самооцінки є дещо завищеним.      

Кількісні показники рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей за особистісно-діяльнісним критерієм 

надано в табл. 1.9. 
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Таблиця 1.9 

Результати діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за особистісно-

діяльнісним критерієм 

Рівень ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Високий 18 10,47 13 7,78 

Середній 44 25,58 39 23,35 

Низький 110 63,95 115 68,86 

 

Статистична вірогідність отриманих результатів діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

особистісно-діяльнісним критерієм на констатувальному етапі експерименту 

нами також була перевірена за допомогою критерію Пірсона 
2
, результати 

якої представлено в табл. 1.10. 

Таблиця 1.10 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

особистісно-діяльнісним критерієм на констатувальному етапі 

експерименту за допомогою критерію Пірсона 
2
 

 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 

(ƒЕ - 

ƒT) 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
/ƒT 

Високий рівень ЕГ 18 15.73 2.27 5.15 0.327 

Високий рівень КГ 13 15.27 -2.27 5.15 0.337 

Середній рівень ЕГ 44 42.11 1.89 3.57 0.085 

Середній рівень КГ 39 40.89 -1.89 3.57 0.087 

Низький рівень ЕГ 110 114.16 -4.16 17.31 0.152 

Низький рівень КГ 115 110.84 4.16 17.31 0.156 

Суми 339 339 - - 1.144 

Результат: χ
2

Емп = 1.144 
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Критичні значення χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Отримане значення χ
2

емп менше критичного значення, а отже, 

розбіжності між розподілами статистично не є вірогідними (гіпотеза Н0). 

Це означає, що на констатувальному етапі експерименту результати 

діагностики рівнів сформованості економічної компетентності студентів в ЕГ 

та КГ за особистісно-діяльнісним критерієм не мали статистично вірогідних 

розбіжностей. 

Для отримання кількісних показників у розподілі студентів 

гуманітарних спеціальностей за рівнями сформованості економічної 

компетентності загалом ми використовували таку формулу: 

 

де Р – загальний рівень сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей за трьома критеріями; 

К1 – кількість студентів, що за результатами діагности перебувають на 

високому (середньому або низькому) рівні сформованості економічної 

компетентності за когнітивно-інформаційним критерієм; 

К2 – кількість студентів, що за результатами діагности перебувають на 

високому (середньому або низькому) рівні сформованості економічної 

компетентності за мотиваційно-ціннісним критерієм; 

К3 – кількість студентів, що за результатами діагности перебувають на 

високому (середньому або низькому) рівні сформованості економічної 

компетентності за особистісно-діяльнісним критерієм. 
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Отримані дані представлено в табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 

Результати діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за 

досліджуваним явищем загалом 

Рівень ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Високий 21 12,21 15 8,98 

Середній 55 31,98 52 31,14 

Низький 96 55,81 100 59,88 

 

Статистична вірогідність отриманих результатів діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

досліджуваним явищем загалом (за трьома критеріями) на констатувальному 

етапі експерименту нами також була перевірена за допомогою критерію 

Пірсона 
2
, результати якої представлено в табл. 1.12. 

Таблиця 1.12 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за трьома 

критеріями на констатувальному етапі експерименту за допомогою 

критерію Пірсона 
2
 

 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 

(ƒЕ - 

ƒT) 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
/ƒT 

Високий рівень ЕГ 21 18.27 2.73 7.45 0.408 

Високий рівень КГ 15 17.73 -2.73 7.45 0.42 

Середній рівень ЕГ 55 54.29 0.71 0.5 0.009 

Середній рівень КГ 52 52.71 -0.71 0.5 0.009 

Низький рівень ЕГ 96 99.45 -3.45 11.9 0.12 

Низький рівень КГ 100 96.55 3.45 11.9 0.123 

Суми 339 339 - - 1.089 
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Результат: χ
2

Емп = 1.089 

Критичні значення χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Отримане значення χ
2

емп менше критичного значення, а отже, 

розбіжності між розподілами статистично не є вірогідними (гіпотеза Н0). 

Це означає, що на констатувальному етапі експерименту результати 

діагностики рівнів сформованості економічної компетентності студентів в ЕГ 

та КГ за трьома критеріями не мали статистично вірогідних розбіжностей. 

Отже, проведена діагностика рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на констатувальному 

етапі нашого експериментального дослідження довела, що переважна 

більшість студентів в ЕГ та КГ не мають цілісної й міцної системи знань у 

галузі економіки; рівень їхньої економічної свідомості відрізняється 

недостатньою розвиненістю; їхні навички у сприйнятті, узагальненні, аналізі 

та критичному оцінюванні професійно важливої інформації економічного 

спрямування потребують покращення; вони майже не усвідомлюють 

необхідність у формуванні своєї економічної компетентності як особистісно 

значущої цінності задля забезпечення ефективної професійної діяльності в 

гуманітарній сфері та практично не зазнають потреби у формуванні й 

самовихованні своєї економічної компетентності; їхні особистісні якості та 

лідерські здібності, які мають забезпечити успішність виконання професійної 

діяльності в процесі вирішення економічних завдань, знаходяться на 

низькому рівні сформованості; базові економічні навички й уміння є майже 

несформованими, а досвід економічної діяльності, набутий у процесі 

навчання та навчальних або позанавчальних практик, є недостатнім. 

З іншого боку, ми спостерігаємо, що достатньо велика кількість 

студентів, які брали участь у нашому експерименті, обізнані з існуванням 
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електронних пошукових систем та мають досвід роботи з пошуку інформації 

економічної спрямованості в електронних і друкованих довідково-

бібліографічних каталогах; у переважній більшості випадків вибір свого 

професійного фаху в студентів має усвідомлений характер, а ставлення до 

майбутньої професійної діяльності відрізняється позитивним настроєм; 

мають високу самооцінку власних здібностей, необхідні для формування 

ефективної економічної поведінки. 

Отримані результати діагностики говорять про необхідність розробки 

педагогічних умов формування економічної компетентності гуманітарних 

спеціальностей та пошуку відповідних форм і методів їх реалізації у 

навчально-виховному процесі закладів вищої освіти, чому й буде присвячено 

другий розділ нашої дисертаційної праці. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі нашої дисертаційної роботи нами було здійснено 

теоретичний аналіз стану розробки проблеми формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у сучасній 

педагогічній теорії й практиці, визначено сутність, зміст та структуру 

досліджуваного явища, розроблено план проведення педагогічного 

експерименту із постановкою конкретних завдань на кожному етапі його 

проведення, виявлено критерії, показники сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, проведено 

діагностику рівнів її сформованості на констатувальному етапі експерименту. 

Установлено, що, незважаючи на достатньо велику кількість наукових 

праць сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, які побачили світ в 

останні десятиліття та в яких вирішуються питання формування економічної 

компетентності майбутніх фахівців, зокрема в яких науковці зосереджують 

свою увагу на необхідності створення в студентів позитивної мотивації в 
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процесі досягнення певного рівня економічної культури, пошуку різних видів 

економічної діяльності, спрямованої на формування економічного мислення 

й економічно значущих якостей особистості фахівців, відзначаючи негайну 

потребу в насиченні освітнього процесу економічною інформацією, 

збагаченні міжпредметної взаємодії економічних та фахових дисциплін із 

використанням розвивального потенціалу проектного навчання, лише 

поодинокі праці, здебільшого у вигляді окремих наукових статей, присвячені 

вирішенню проблеми формування економічної компетентності студентів 

неекономічного профілю загалом та гуманітарних спеціальностей зокрема. 

Уточнено сутність економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей, під якою ми розуміємо комплексну інтегративну функційну 

якість майбутнього фахівця гуманітарного профілю, в основі якої лежить 

розвинене економічне мислення й світогляд, а головними характеристиками 

якої є наявність у студентів фундаментальних наукових і прикладних знань у 

галузі економіки, знань правових норм, які визначають економічну 

діяльність, специфіки ділового спілкування, базових економічних понять, 

сформованість навичок та вмінь, необхідних для вирішення економічних 

проблем, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю, готовність до 

здійснення ефективної економічної діяльності в майбутній професії, високий 

рівень розвитку відповідних особистісних якостей у сучасних умовах 

ринкової конкуренції. 

Визначено, що в процесі формування економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей слід опиратися на такі наукові 

підходи, як компетентнісний, функційно-діяльнісний, аксіологічний, 

індивідуально зорієнтований, універсальний, креативний та 

культурологічний. Також було сформульовано основні педагогічні принципи 

формування економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей, до яких ми відносимо: принцип цілісності освітнього прцесу, 

принцип відкритості освітнього процесу, принцип динамічності освітнього 

процесу, принцип взаємозв’язку елементів навчально-виховного процесу, 
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принцип економічного детермінізму, принцип прогностичності, принцип 

культуровідповідності, принцип єдності інтеграції й диференціації. 

До структурних компонентів економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей нами було віднесено такі: інформаційний, 

знаннєвий, аксіологічний, мотиваційний, особистісний та поведінковий. 

Відповідно до визначеної структури економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей нами було розроблено критерії й 

обґрунтовано якісні показники, за якими можна діагностувати рівні 

сформованості аналізованого явища. Такими критеріями в нашому 

дослідженні є: когнітивно-інформаційний, мотиваційно-ціннісний та 

особистісно-діяльнісний. 

Діагностика рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей на констатувальному етапі 

експерименту засвідчила, що понад 55% студентів в ЕГ та КГ перебувають на 

низькому рівні сформованості досліджуваного явища і лише близько 10% 

студентів в обох групах продемонстрували високий рівень сформованості 

своєї економічної компетентності. 



111 

 

РОЗДІЛ 2 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО 

 

 

2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування економічної 

компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей 

 

 

На початку проведення нашого наукового дослідження ми зробили 

припущення, що формування економічної компетентності в студентів 

гуманітарних спеціальностей буде ефективним, якщо в навчально-виховному 

процесі ЗВО будуть реалізовані такі педагогічні умови: 

1) збагачення змісту дисциплін фахової підготовки студентів 

гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні економічні 

процеси в суспільстві; 

2) використання в освітньому процесі технологій проектного та 

модульного навчання з проблем економічної теорії та практики; 

3) реалізація комплексу виховних заходів з формування економічної 

свідомості студентів гуманітарних спеціальностей. 

Отже, перейдемо до обґрунтування визначених нами педагогічних 

умов, що сприятимуть ефективному формуванню економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-

виховному процесі вишу. 

У першому розділі нашої дисертаційної роботи ми вже наголошували 

на тому, що аналіз навчальних планів з фахової підготовки студентів 

гуманітарних спеціальностей ДЗ „Луганський національний університет 
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імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), Донбаського державного 

педагогічного університету, Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля довів, що у структурі професійної підготовки 

студентів цих спеціальностей економічний складник є повністю відсутнім. 

Тому ми вважаємо, що однією з потенційно ефективних можливостей 

формування економічної компетентності у студентів гуманітарних 

спеціальностей є збагачення змісту дисциплін фахової підготовки студентів 

цих спеціальностей темами, що відбивають сучасні економічні процеси в 

суспільстві. 

Говорячи про студентів-гуманітаріїв, які навчаються за 

спеціальностями „Музичне мистецтво”, „Образотворче мистецтво”, 

„Декоративно-прикладне мистецтво”, „Кіно- та телемистецтво”, такі 

можливості ми бачимо у структурі дисциплін гуманітарного циклу 

(„Українська мова за професійним спрямування”, „Іноземна мова за 

професійним спрямуванням”, „Філософія”), циклу дисциплін 

фундаментальної підготовки („Педагогіка”, „Психологія”, „Інформаційні 

технології”), дисциплін загальноосвітньої підготовки („Історія світової та 

української культури”, „Мистецько-теоретичні дисципліни”). 

У рамках визначених навчальних дисциплін студенти гуманітарних 

спеціальностей зможуть опанувати такі теми та види навчальної діяльності, 

які сприятимуть формуванню їхньої економічної компетентності: 

– „Українська мова за професійним спрямування”, „Іноземна мова за 

професійним спрямуванням” – використання текстів економічної 

спрямованості для перекладу, обговорення тощо; 

– „Філософія” – філософські засади економічної науки; 

– „Педагогіка” – економічна педагогіка як процес інтеграції економіки 

й педагогіки; 

– „Психологія” – теоретичні питання економічної психології; 

– „Інформаційні технології” – роль інформаційних технологій у 

сучасній економічній науці; 
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– „Історія світової та української культури” – погляд на мистецтво крізь 

призму економічної теорії, мистецтво як авангард економіки; 

– „Мистецько-теоретичні дисципліни” – економічні засади вокальної, 

концертної, художньої діяльності, роль економіки у кіно та телевізійному 

менеджменті.  

Щодо студентів гуманітарних спеціальностей, які навчаються за 

такими напрямами, як „Українська філологія”, „Іноземна філологія”, 

„Переклад”, то можливості збагачення змісту дисциплін їхньої фахової 

підготовки темами, що відображають сучасні економічні процеси в 

суспільстві, є навіть більш широкими, адже основною одиницею в процесі 

їхньої професійної навчальної діяльності є текст, а отже, ми маємо 

можливість використовувати тексти економічної спрямованості у структурі 

дисциплін їхньої практичної підготовки, таких як „Практика усного та 

писемного мовлення”, „Теоретичний курс іноземної (або української) мови”, 

„Вступ до мовознавства та спецфілології”, „Теорія та практика перекладу” 

тощо. Основними формами роботи з такими текстами можуть бути відповіді 

на запитання, переказ, переклад, обговорення з використанням методів 

„круглого столу”, „мозкового штурму”, рольової гри, організація диспутів, 

колоквіумів, конференцій, аналітичних тренінгів, розв’язок ситуаційно-

комунікативних завдань тощо.   

На наше глибоке переконання, збагачення змісту дисциплін фахової 

підготовки студентів гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають 

сучасні економічні процеси в суспільстві, ефективно сприятимуть 

формуванню їхньої економічної компетентності, насамперед, за такими 

критеріями, як інформаційно-когнітивний та мотиваційно-ціннісний, адже 

організована в такий спосіб навчальна діяльність студентів передбачає, що 

вони зможуть отримати додаткові знання в галузі економіки, зрозуміти цілі, 

завдання, основні ідеї, категорії економічної теорії, опанувати розумінням 

системи зв’язків і залежностей в економіці, збагатити отримані знання 

власними міркуваннями, усвідомити необхідність у формуванні своєї 
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економічної компетентності як особистісно значущої цінності для 

забезпечення ефективної професійної діяльності в гуманітарній сфері, 

відчути потребу у формуванні й самовихованні своєї економічної 

компетентності. 

Із першою педагогічною умовою ефективного формування економічної 

компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей безпосереднім 

чином пов’язана й друга визначена нами педагогічна умова, а саме: 

використання в освітньому процесі технологій проектного та модульного 

навчання з проблем економічної теорії та практики. 

Розкриття особливостей реалізації проектної технології найкраще 

зробити на основі висвітлення сутнісної характеристики понять „проектна 

технологія”, „метод проектів”, „проект”, „навчальний проект” та „проектна 

діяльність”. 

Характеризуючи проектну технологію, укажемо на те, що це технологія 

навчання, реалізація якої розширює можливості традиційного опрацювання 

студентами певної теми (розділу, модулю), оскільки спрямована на 

створення під час виконання ними навчального проекту певного 

матеріального або інтелектуального продукту, що безпосередньо стосується 

теми (розділу, модуля). Передбачені навчальним проектом види діяльності 

студентів здійснюють індивідуально або групою, при цьому вони 

спілкуються між собою та консультуються з викладачами і в такий спосіб 

пригадують необхідні знання й набувають нових. Механізм реалізації 

проектної технології завжди зорієнтований на самостійну індивідуальну, 

парну або групову діяльність студентів, котра відбувається в певний 

проміжок часу.  

Виходячи з того, що проектна технологія розробляється під конкретний 

педагогічний задум і має чітко окреслений результат, здійснення процесу 

навчання на основі її реалізації можна розглядати як чинник впливу на 

формування „знаннєвої” сфери свідомості студентів, оскільки „оброблена” 

навчально-пізнавальна інформація набуває форми конкретного об’єкта, що за 
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своєю сутністю характеризується як інтелектуальний чи матеріальний 

продукт, створений самими студентами. Визначаючи цінність залучення 

студентів до проектної діяльності, В. Москаленко вказує на наявне 

орієнтування щодо створення певного матеріального або інтелектуального 

продукту [148, с. 58].  

Акцентуємо увагу на тому, що зазначена технологія не є замінником 

традиційної системи навчання у ЗВО, а розглядається як компонент процесу 

навчання в системі компетентнісно спрямованої освіти. Процес створення 

проектної технології становить цілеспрямовану, соціально значущу, 

педагогічно доцільну, практично реалізовану інноваційну діяльність педагога 

щодо проектування та забезпечення функціонування освітньо-розвивального 

середовища, у якому здійснюватиметься проектна діяльність студентів [9, 

с. 97]. 

Реалізація проектної технології має організовуватися з дотриманням 

таких дидактичних принципів, як:  

- принцип взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку (розвиток 

інтелектуальної, емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфери 

особистості; залучення до різних видів навчально-пізнавальної діяльності з 

метою цілеспрямованого розвитку загальних і спеціальних здібностей, 

пізнавальних інтересів та потреб у саморозвитку та самовдосконаленні);  

- принцип гуманізації (утвердження особистості студента як 

найвищої соціальної цінності, найповніше розкриття його здібностей, 

нахилів, уподобань; задоволення особистісних освітніх потреб);  

- принцип науковості (формування наукового світогляду студентів 

відповідно до сучасного рівня розвитку науки);  

- принцип оптимізації (вибір та реалізація найкращого варіанта 

організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів з 

урахуванням конкретних умов, необхідних зусиль педагогів, студентів та 

їхніх реальних можливостей для здобуття максимально можливих 

результатів за мінімально необхідних затрат часу);  
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- принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів 

(створення умов, за яких студент займає активну особистісну позицію і 

найбільш повно розкритися як суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності) з 

огляду вмотивованості до її виконання;  

- принцип активності, свідомості та самостійності студентів 

(спонукання студентів до цілеспрямованої самостійної навчально-

пізнавальної активності; формування потреби у здійсненні аналізу 

результатів власної пізнавальної діяльності; активізація прагнення до 

пізнавальної самостійності) [33, с. 62 – 67].  

Розкриваючи сутність поняття „метод проектів”, укажемо на те, що цей 

метод не є принципово новим у світовій педагогіці, оскільки набув 

поширення в США ще на початку минулого століття. В основу методу були 

покладені філософсько-гуманістичні ідеї Дж. Дьюї та його учня 

У. Х. Кільпатрика. Зауважимо, що в освітянських колах царської Росії задум 

проектного навчання поширювався С. Швацьким, починаючи з 1905 

року [57; 58].  

На основі аналізу процесів реалізації методу проектів у країнах світу 

можна говорити про різне сприйняття доцільності його впровадження, що 

безпосередньо позначилося на тривалості й результативності проектування 

та здійснення процесу навчання з використанням проектної технології. Для 

прикладу, у США, Великій Британії, Бельгії, Ізраїлі, Фінляндії, Німеччині, 

Італії, Нідерландах проектне навчання набуло значного поширення й 

тривалої популяризації з огляду на доцільне й оптимальне інтегрування 

теоретичних знань з їх практичним застосуванням під час виконання 

конкретних завдань. Натомість вітчизняний досвід свідчить про активне його 

поширення лише на початку XXІ століття.  

Аналізуючи поняття „метод проектів”, укажемо на відмінності у 

визначенні основи тлумачення. Зокрема, в одних авторів це – педагогічна 

технологія (С. Сисоєва та ін.) або проектна технологія, яка відображає 

реалізацію особистісно зорієнтованого підходу в навчанні (І. Єрмаков та ін.). 
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Натомість інші педагоги розглядають метод проектів як засіб організації 

педагогічного процесу, в основу якого покладено взаємодію педагога й 

студента з навколишнім середовищем, об’єднання навчання з активною 

діяльністю студентів (Т. Супрун); метод планування цілеспрямованої 

діяльності студентів у зв’язку з вирішенням якогось навчального завдання в 

обставинах реального життя (М. Кларин); цільовий навчально-виховний 

процес, спрямований на виконання суспільно корисних справ (П. Мудров); 

систему навчання, за якої студент набуває знань, умінь та навичок у процесі 

планування і виконання певних складних завдань – проектів (М. Ярмаченко).  

Проте в аспекті розгляду методу проектів як ефективного 

інноваційного нововведення в освіті всі автори без винятку вказують на такі 

позитивні моменти його реалізації:  

- доцільність інтегрованості методу проектів з процесом навчання 

в будь-якому без винятку освітньому закладі;  

- актуальність для сьогодення способів організації результативної 

самостійної діяльності студентів та її керованість;  

- дієвість підходів до формування пізнавальних інтересів 

студентів, мотивації їхньої пізнавальної активності та пізнавальної 

самостійності;  

- продуктивність творчої самореалізації кожної особистості;  

- спрямованість на розвиток інтелектуальних здібностей та 

фізичних можливостей студентів, становлення їхньої емоційно-вольової 

сфери;  

- досяжність цілеспрямованої пізнавальної діяльності, 

проникнення в сутність досліджуваних процесів (явищ);  

- можливість формування потреби в самостійній навчально-

пізнавальній діяльності;  

- установлення раціонального, педагогічно обґрунтованого 

використання інформаційно-комунікативних технологій; 
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- забезпечення полілогічного спілкування між учасниками 

проектної діяльності; 

- поєднання індивідуальних форм пізнавальної активності з 

груповими та колективними формами взаємодії учасників проектної 

діяльності;  

- корекція процесу здійснення проектної діяльності з метою 

пошуку найбільш ефективних способів отримання конкретного 

(практичного) результату чи створення певного матеріального 

(інтелектуального) продукту.  

Аналізуючи сутність поняття проектування, Г. Ісаєва зазначає, що 

проектування – це особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною 

особливістю якої є перспективна орієнтація на практично спрямоване 

дослідження. Л. Забродська, Л. Хоружа, О. Онопрієнко, А. Цимбаларо 

розглядають проектування як самостійний вид діяльності, що передбачає 

наявність таких етапів, як прогнозування (спеціально організоване 

дослідження, спрямоване на отримання інформації про розвиток об’єкта), 

планування (визначення плану діяльності, у процесі реалізації якого не 

передбачено отримати суттєвих змін та відкриттів), конструювання 

(створення реального об’єкта за певною моделлю з певним рівнем деталізації 

технологічного характеру діяльності в контексті результативного її 

виконання), моделювання (конструювання майбутнього розвивального 

середовища, створення моделі – ідеального образу реального об’єкта). 

Розкриваючи сутність поняття „проект”, зосередимо увагу на тому, що 

в педагогічній науці немає єдиного його тлумачення. Так, У. Кільпатрик 

пояснює проект як будь-яку роботу, що виконана „від усього серця” і має 

певну цільову настанову. Дещо ширшими можна вважати визначення, подані 

в енциклопедіях (прототип, прообраз передбачуваного або можливого 

об’єкта, стану) та словниках (задум, план, прообраз певного об’єкта; 

сукупність документів і розрахунків, необхідних для його створення; ідея, 

якою суб’єкт розпоряджається як своєю думкою). Проект як проблема 
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означає ситуацію творчості, у якій людина перестає бути власником ідеї, щоб 

отримати шанс наштовхнутися на щось нове, здивуватися, виявити його у 

своїй творчості.  

На різні категоріальні ознаки поняття „проект” указують С. Кримський 

(систематична форма організації діяльності у взаємозв’язку її теоретичних і 

практичних аспектів), Ф. Бегьюлі (послідовність взаємопов’язаних подій, які 

відбуваються впродовж установленого обмеженого проміжку часу та 

спрямовані на досягнення оригінального і водночас певного результату), 

Л. Ващенко (інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі 

якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу 

спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем), 

А. Моїсеєв (форма побудови цілеспрямованої діяльності), Є. Полат 

(комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, що 

виконуються з метою практичного чи теоретичного розв’язання значущої 

проблеми), У. Чартерс (дія, яка виконується в природних умовах і містить 

вирішення порівняно складного завдання), О. Пометун (цільовий акт 

діяльності, в основу якого покладено інтереси людини).  

Найпоширенішими є дослідницькі, творчі, інформаційні й соціально 

значущі проекти. Дослідницькі проекти за своєю структурою найбільш 

наближені до реальних наукових досліджень, оскільки передбачають 

наявність таких складників, як: висвітлення актуальності обраної теми, 

визначення об’єкта та предмета дослідження, конкретизація мети, висунення 

гіпотези, узагальнення результатів дослідницької роботи, формулювання 

висновків, передбачення нових проблем для дослідження.  

Натомість реалізацією творчих проектів не передбачено чіткого 

визначення та прописування наповнення етапів здійснення дослідницької 

роботи, оскільки явною є підпорядкованість жанру кінцевого результату: 

газеті, презентації, фільму, виховному заходу тощо.  

Метою інформаційних проектів є збір необхідних даних, ознайомлення 

з їхнім змістом зацікавлених осіб, аналіз та узагальнення наявних матеріалів. 
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Відповідно впровадженням інформаційного проекту передбачено планування 

діяльності вчителя й діяльності учнів на кожному з етапів здійснення 

самостійної дослідницької роботи учнів та презентації ними кінцевих 

результатів.  

Соціально значущі проекти, орієнтовані на інтереси конкретної групи 

учнів, потребують конкретизації дій кожного з учасників, передбачають 

оцінювання кінцевих результатів. 

Щодо основних характеристик поняття „навчальний проект”, то варто 

вказати на різноплановість підходів до його визначення. Зокрема, 

А. Хуторськой та Н. Поліхун указують на те, що навчальний проект – це 

форма організації занять, котрою передбачено комплексний характер 

діяльності всіх його учасників з отримання освітньої продукції за певний 

проміжок часу. М. Бухаркіна в навчальному проекті вбачає спільну 

навчально-пізнавальну, творчу або ігрову діяльність учнів-партнерів, яка має 

спільну мету, узгоджені методи, засоби діяльності та спрямована на 

досягнення спільного результату з розв’язання певної проблеми, значущої 

для учасників проекту. Н. Мойсеюк визначає навчальний проект як форму  

організації навчання, яка передбачає діяльність усіх його учасників, 

спрямовану на отримання освітньої продукції за певний період – від одного 

уроку до кількох місяців. За А. Цимбалару та ін., навчальний проект – це 

організаційна форма роботи, що зорієнтована на засвоєння навчальної теми 

або навчального розділу і становить частину стандартного навчального 

предмета або кількох предметів. 

Щодо дефініції проектної діяльності, то багато авторів зазначене 

поняття висвітлюють у контексті набору необхідних операцій для реалізації 

навчального проекту (А. Цимбалару та ін.). Проектну діяльність також 

розглядають як засіб саморозвитку студентів, оскільки сприяє створенню 

розвивального середовища, яке мотивує знаннєво-вміннєву активність, а 

також у контексті організації процесу узагальненого й безпосереднього 

пізнання реальної дійсності, що набуває характеру сучасного проектування, 



121 

 

котрим передбачено отримання конкретного (практичного) результату та 

його публічне представлення.  

На думку Н. Морзе, за умови реалізації проектної діяльності акцент 

переноситься на самостійну активну навчальну діяльність студентів. При 

цьому викладач здійснює лише „підтримку” цієї діяльності, тобто забезпечує 

матеріалами й опосередковано управляє нею, ставлячи перед студентами 

проблеми. Така модель процесу навчання має назву „навчання, в центрі якого 

знаходиться учень”, оскільки вчитель перестає бути виключним центром 

навчання, джерелом знань та інформації, а процес навчання базується на 

співробітництві й продуктивному спілкуванні студентів, спрямованому на 

спільне розв’язання чітко окреслених проблем.  

Визначаючи цінність залучення учнів до проектної діяльності, 

Н. Мойсеюк указує на наявне орієнтування щодо створення певного 

матеріального або інтелектуального продукту, а не просте вивчення певної 

теми, тому що навчальний проект – це перш за все форма організації занять, 

що передбачає комплексний характер діяльності, спрямованої на отримання 

освітньої продукції всіма її учасниками за певний часовий проміжок. 

Окрім використання в освітньому процесі ЗВО проектної методики 

навчання, в останні роки зростає увага вчених до досвіду використання 

модульного навчання у вищій школі, про що свідчить аналіз сучасної 

психолого-педагогічної літератури. Так, А. Алексюком, С. Вітвицькою, 

М. Фіцулою на основі принципів модульного навчання розроблено 

незалежно один від одного курси „Педагогіки вищої школи” і запроваджено 

їх у навчально-виховний процес низки ЗВО України. В. Бондарем адаптовано 

модульне навчання до вивчення курсу дидактики. Н. Крюковою на основі 

досвіду аудиторної та позааудиторної роботи у вишах США запропоновано 

деякі аспекти впровадження цієї технології у вітчизняні заклади вищої 

освіти. П. Гусаком розкрито механізми реалізації диференційованого 

навчання засобами модульно-рейтингового навчання. І. Тагуновою 

розроблено рекомендації щодо впровадження індивідуалізованого навчання у 
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виші за зразками роботи університетів США. Модульний підхід до навчання 

основ педагогіки вищої школи з використанням персонального комп’ютера 

запропоновано Л. Бондаревим, А. Кучерявим, А. Руденко. Модульна 

організація освітнього процесу в системі професійного навчання досліджена 

Т. Алексєєнко, А. Алексюком, В. Бондарем, Л. Романишиною, В. Сушанком, 

А. Фурманом, П. Юцявічене. Історичні аспекти професійно-технічної освіти 

відображено в студіях В. Боброва, С. Бутивщенка, І. Десятова, П. Подуна. 

Модуль – це навчальна базова одиниця цільної й логічно 

структурованої програми з певної дисципліни. Вона містить логічно й 

дидактично завершені самостійні розділи лекційного й практичного курсів, 

навчально-технологічні карти, літературу, контрольні блоки й форму 

звітності. У модулі виділено професійно-прикладні укрупнені проблеми, цілі 

з урахуванням специфіки ЗВО і вимог державного стандарту. 

Модуль може бути представлений як навчальний елемент у формі 

стандартизованого буклету, що складається з таких компонентів, або блоків. 

Розглянемо основні блоки модуля й охарактеризуємо кожний з них. 

Блок вхідного контролю: містить невелику перевірочну роботу на 

виявлення залишкових знань, необхідних при вивченні нової теми. 

Теоретичний блок короткого викладу: складається з опорних таблиць, 

складених викладачем з кожного розділу досліджуваної теми. 

Теоретичний блок роботи з навчальними елементами: містить більш 

докладний розгляд кожного розділу досліджуваної теми з доказами й 

прикладами. Йде спільна робота викладача зі студентами. 

Блок застосування: Розв’язок практичних завдань з досліджуваних тем. 

Блок поглиблення: Розв’язок професійно-прикладних завдань і завдань 

більш складного характеру. 

Блок контролю: захист студентами вивченої теми у вигляді розв’язку 

аналогійних завдань із блоку застосування, самостійної роботи або усного 

опитування. 
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Блок стикування: розгляд найбільш типових помилок з теми і їх 

ліквідація. 

Блок вихідного контролю: містить розрахунково-графічні роботи, 

типові розрахунки, курсові роботи, контрольні роботи або колоквіум з 

вивченої теми.  

Виділені блоки модуля добре сполучаються з розглянутими в 

методичній літературі етапами засвоєння знань, умінь і навичок у курсі 

певної дисципліни: 

– етап мотивації вивчення нової теми – здійснюється спрямованість 

пізнавальних інтересів студентів – що міститься в блоці короткого викладу, 

де коротко представлене все, що дає кожна досліджувана тема; 

– етап підготовки до вивчення нового матеріалу – визначає ступінь 

цілісності опорних знань і вмінь – що несе в собі блок вхідного контролю; 

– етап безпосереднього одержання нової інформації – визначає рівень 

евристичності пізнавальної діяльності студентів – це теоретичний блок 

роботи з навчальними елементами; 

– етап первинного закріплення нових знань – означає темп просування 

учнів в оволодінні новими знаннями (уміннями) – блок застосування; 

– етап застосування отриманих знань – показує широту галузі їхнього 

застосування – це несе в собі і блок застосування (розв’язок стандартних 

завдань), і блок поглиблення (розв’язок поглиблених і більш професійно 

спрямованих завдань); 

– етап корекції знань і вмінь – показує передбачуваний рівень 

засвоєння навчального матеріалу – презентовано у блоці контролю; 

– етап узагальнення й систематизації знань з теми – виявляє 

спрямованість пізнавальних інтересів – несе в собі блок стикування 

(виявлення більш цікавого й доступного матеріалу), а також основних 

прогалин у знаннях з досліджуваної теми; 

– етап підсумкового контролю – показує планований рівень навчання – 

це відбувається в блоці вихідного контролю. 
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Співвіднесення етапів навчання із блоками навчального модуля 

дозволяє викладачу легко реалізувати технологію модульного навчання з 

дисципліни, що викладається. 

Відзначимо, що при використанні технології модульного навчання, на 

відміну від традиційного, змінюється роль викладача як елемента 

педагогічної системи. Водночас надання певної самостійності студенту у 

виборі цілей, змісту, форм, методів і засобів навчальної діяльності не знижує 

його відповідальності за процес і результат навчання. Викладач і студент 

стають повноправними учасниками освітнього процесу, зацікавленими в 

досягненні необхідного кінцевого результату. Тут має місце спільний вибір 

ними оптимального шляху навчання для кожного конкретного студента. 

Викладач здійснює зворотний зв’язок, який дозволяє побачити рівень 

підготовленості студентів, відповідність обраних форм, засобів і т.д. змісту 

навчання, простежити за якістю й темпом засвоєння навчальних блоків, 

модулів або модульної програми загалом і на цій основі вчасно скорегувати 

процес навчання. Викладач створює умови для самоврядування, тому він 

визначає оптимальну частку особистої участі в процесі управління 

навчанням. 

Як бачимо, модульне навчання, у силу своїх відмінних рис, дозволяє 

виявити його високу технологічність, яка дозволяє розв’язати багато проблем 

викладання дисциплін. А блокова структура модуля охоплює всі основні 

етапи навчання, що робить його легко реалізованим, зрозумілим і доступним 

у процесі навчання і для викладача, і для студентів.  

В останні роки вчені розробляють такий різновид модульної системи 

навчання, як модульно-проектне навчання. Дослідники цієї системи 

вважають, що проектна методика (project-work method) найкращим чином 

відповідає умовам і цілям навчання у вищих закладах освіти. Ця методика 

сконцентрувала в собі найкращі риси сучасних методик. Вона базується на 

принципах активізації можливостей особистості й колективу 
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[Китайгородская] та змістово зорієнтованого навчання (content-based 

approach) [264; 266; 267; 268]. 

Виникнення ідеї навчання, що базується на розв’язуванні проблем і 

створенні власних проектів, пов’язане з іменем американського педагога і 

філософа-прагматика Дж. Дьюї (J. Dewey) [57; 58; 263], який підкреслював 

переваги освітнього процесу, пов’язаного з реальним світом і конкретними 

речами, та відстоював необхідність передачі студентам деяких функцій 

контролю за процесом навчання. 

Модульно-проектній технології навчання притаманні такі риси: 

1. Проектна методика характеризується високою комунікативністю, 

передбачає активне залучення студентів до реальної фахово зорієнтованої 

діяльності. 

2. Робота з проектом концентрується навколо особистісно значущої 

професійно зорієнтованої тематики, яка викликає інтерес студентів. 

3. Студент стає центром навчання під час виконання творчих проектів, 

на нього значною мірою перекладається відповідальність за прогрес у 

навчанні. Викладач продовжує відігравати провідну роль, пропонуючи 

студентам консультативну допомогу, коригуючи й спрямовуючи процес 

роботи в належному напрямі. 

4. Робота з виконання проекту є переважно колективною формою 

роботи, що ґрунтується на взаємодопомозі, а не на конкуренції студентів між 

собою. Кожному студенту надається можливість вибору форм роботи: 

індивідуально або у складі малої групи. 

Кульмінацією роботи з виконання проекту є презентація визначеного 

заздалегідь кінцевого продукту (форма його обговорюється студентами та 

обирається ними). Цінність проекту полягає не стільки в якості кінцевого 

продукту, скільки в самому процесі роботи з його виконання. 

Отже, перевагами проектної методики навчання, як зазначають 

дослідники і які, на наш погляд, ефективним чином впливатимуть на процес 

формування економічної компетентності студентів гуманітарних 
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спеціальностей є: а) забезпечення студентів безпосередньою можливістю 

творчо застосовувати набуті знання; б) забезпечення мотивації студентів 

завдяки тому, що завдання, які пропонуються, мають для них особистісне 

значення; в) забезпечення можливості оволодіння когнітивними вміннями 

вищого рівня; г) можливість опановувати навички й уміння безпосередньо в 

процесі самої діяльності, контролюючи її результативність самостійно; 

д) автономія студентів у процесі виконання діяльності та їх власна 

відповідальність за результат роботи. 

Ми переконані, що використання в освітньому процесі ЗВО технологій 

проектного та модульного навчання з проблем економічної теорії та 

практики сприятиме формуванню економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей за всіма трьома критеріями, а саме: студенти 

отримають можливість сприймати, узагальнювати, аналізувати та критично 

оцінювати професійно важливу інформацію економічного спрямування із 

використанням сучасних інформаційних технологій, зможуть набути 

необхідний досвід роботи з інформацією економічного спрямування в 

багатьох електронних пошукових системах та різноманітних довідково-

бібліографічних каталогах, їхні інтереси й мотиви щодо майбутньої 

професійної діяльності в економічній сфері матимуть ґрунтовний характер, 

застосування технологій проектного та модульного навчання сприятиме 

розвитку базових економічних умінь і навичок студентів. 

Останньою, але не менш важливою, на наш погляд, педагогічною 

умовою ефективного формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі ЗВО, яка 

потребує обґрунтування, є реалізація комплексу виховних заходів з 

формування економічної свідомості студентів гуманітарних спеціальностей 

Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на 

сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає 

вдосконалення особистості, на що акцентовано увагу в державних 

нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України „Про вищу 
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освіту” передбачає створення таких умов навчання та виховання, які б 

забезпечували „можливість інтелектуального, морального, духовного, 

естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, 

вмілої та вихованої особистості” [74]. Проблеми виховної діяльності значною 

мірою досліджені в сучасній педагогіці та психології: 

– загальні питання теорії і практики виховної роботи (А. Алексюк, 

А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін.);  

– проблема організації виховної роботи зі студентами різних типів 

навчальних закладів (С. Вітвицька, С. Карпенчук та ін.); 

– педагогічні умови організації позааудиторної виховної роботи у 

вищих закладах освіти (О. Винославська, С. Смирнов та ін.). 

Водночас ще не створено довершених універсальних теорій, які можна 

було б покласти в основу організації виховної роботи у ЗВО, зокрема в 

процесі формування економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей, тому проведення подальших досліджень з метою підвищення 

ефективності здійснення виховного процесу в умовах вишу є конче 

актуальним і необхідним. 

Заклади вищої освіти працюють на перспективу. Їхні випускники 

покликані утверджувати загальнолюдські й національні морально-духовні та 

соціально-економічні цінності. Вони мають усвідомлювати, що наукові 

знання, найновіші виробничі технології мають сенс лише за умов, коли вони 

спиратимуться на високий рівень морально-духовної вихованості їхніх 

носіїв. Кожен фахівець повинен розуміти, завчасно передбачати, якою мірою 

нові наукові відкриття, технології будуть сприяти людському розвитку. Тому 

важливими напрямами ефективної діяльності закладів вищої освіти є 

демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного 

процесу, органічне поєднання в ньому національного та загальнолюдського 

начал [120, с. 103].   

У системі професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти має 

продовжуватися процес реалізації вимог програми виховання всебічно 
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розвиненої особистості. У виховній роботі зі студентською молоддю варто 

використовувати різні форми: безпосередню навчальну, виробничу 

діяльність, участь у громадських справах, поводження в побуті. 

Дбаючи про створення оптимальних умов для виховної роботи, не 

варто виносити завдання виховання за рамки навчального процесу. Треба 

зважати на дієвість і впливовість великого спектра форм діяльності, які 

сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Це навчальні 

заняття, практика, наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, походи, 

різноманітні форми і види суспільно корисної праці та ін. [Там само, с. 456].  

Реалізувати завдання виховання особистості студента можливо лише за 

умови єдності трьох складників освіти – навчання, розвитку й виховання. 

Проте є деяка різниця в ролі навчання і виховання в становленні особистості 

фахівця: навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує 

знання, уміння і навички. Виховання ж формує ставлення, смисли діяльності. 

У діяльності викладача навчання і виховання нероздільні (Г. Костюк). Тому 

навчання, освіта – це основний, хоч і не єдиний шлях виховання. Завдання 

виховання завжди включає в себе завдання організації спеціальної провідної 

діяльності, яка слугує виховній меті. У студентському віці – це навчально-

професійна діяльність. Студентський вік охоплює і юнацький період, і 

частину дорослого етапу розвитку ій становлення людини. Цей вік 

характеризується найбільш сприятливими умовами для психологічного, 

біологічного й соціально-економічного розвитку. У цей період 

спостерігається найвища швидкість пам’яті, реакції, пластичності у 

формуванні навичок. В особистості на цьому етапі домінантним є 

становлення характеру та інтелекту. Активно розвиваються морально-

ціннісні й естетичні почуття. Швидко освоюються соціальні ролі дорослого. 

Формуються і закріплюються схильності і інтереси. Визначаються життєві 

цілі й прагнення [Там само, с. 114]. 

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного 

підходу й залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького 
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складу закладів вищої освіти, адміністрації, органів студентського 

самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. 

Як підкреслюють сучасні фахівці з педагогіки вищої школи 

(В. Гриньова, В. Євдокимов, В. Карпов, А. Реан, А. Троцко, В. Щеголєв, 

В. Щедрін, В. Якунін та ін.), процес виховання в сучасному ЗВО становить 

взаємопов’язану й взаємозумовлену діяльність викладачів і студентів, 

спрямовану на становлення майбутнього фахівця як всебічно розвиненої 

особистості, здатної до повноцінної самореалізації у професійній галузі й 

особистісному житті. Такий підхід до виховного процесу передбачає, що 

взаємодія вихователів і вихованців має розбудовуватися на засадах 

суб’єктних відносин, де кожний учасник має свободу вибору у своїх діях і 

здатний брати на себе відповідальність за цей вибір та його наслідки для 

інших людей. Протн, як свідчить практика, у багатьох вітчизняних закладах 

вищої освіти значущість виховної роботи або недооцінюється, або, навпаки, 

проведення виховних заходів відбувається за аналогією зі шкільними 

закладами й занадто регламентується з боку кураторів і проректорів з 

виховної роботи. 

Утім у вихованні й соціалізації учнівської та студентської молоді є 

суттєві відмінності. Зокрема, М. Шевандріним виокремлено такі з них: 

1) соціалізація студентів виявляється головним чином у змінах їхньої 

зовнішньої поведінки, а в учнів – коригуються базові ціннісні орієнтації; 

2) студенти можуть оцінювати норми поведінки, а школярі – тільки 

опановувати їх; 3) соціалізація студентської молоді передбачає, що вони 

звичайно усвідомлюють, на відміну від дітей, багатство „нюансів” виявлення 

різних норм і правил поведінки. Майбутні фахівці мають також 

пристосуватися до вимог різних соціальних ролей і в цих ситуаціях 

самостійно визначити пріоритети в ієрархії як „більш добре” чи „менш 

добре”; 4) соціалізація студентів зорієнтована на оволодіння ними певними 

навичками, а школярів – головним чином на мотивацію їхньої 

поведінки [253]. 
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Науковці також зазначають, що навчально-виховний процес ЗВО готує 

студента до майбутньої професійної діяльності, яка вимагає не тільки 

наявності фахових знань і вмінь, але й сформованості певних загальних і 

професійно необхідних якостей спеціаліста. Важливим моментом є і те, що, 

на відміну від школяра, він є дорослою людиною.  

Дорослість особи студентського віку, крім отримання громадянських 

прав, підтверджується й іншими чинниками: початком самостійної трудової 

діяльності, набуттям економічної самостійності та ін. А головною 

специфічною особливістю виховної діяльності дорослої людини, на думку 

С. Змієва, є те, що засвоєння нових знань, умінь, а також самовиховання 

певних особистісних якостей відбувається нею крізь оцінювання їхньої 

значущості для вирішення актуальних практичних завдань [84]. Зрозуміло, 

що під час організації виховного процесу у ЗВО необхідно обов’язково 

враховувати вікові й соціальні особливості студентства. 

Аналіз наукової літератури також показав, що в системі виховання 

студентів можна виділити чотири рівні: 1) соцієтарний (соціальний), який 

охоплює вплив на особистість з боку всього суспільства; 

2) інституалізований (адміністративний), на якому виховання здійснюється в 

межах певного навчально-виховного закладу; 3) інтерперсональний 

(педагогічний), який характеризується способами індивідуального чи 

групового виховного впливу на студентів; 4) інтраперсональний 

(самоуправлінський), на якому здійснюється самовиховання особистості 

[39 – 41]. Зрозуміло, що найбільший педагогічний ефект можна отримати за 

умови узгодженості впливів на всіх визначених вище рівнях виховання. 

Українські та зарубіжні педагоги наголошують, що метою 

економічного виховання є формування й закріплення певних зразків 

(моделей) поведінки в економічній системі, заснованих на знаннях, нормах і 

правилах. Їх дотримання хоча й робить життя людей більш прагматичним 

(заснованим на економічних принципах), але водночас залишає більший 

ступінь свободи для самореалізації. Освоюючи нові для себе економічні ролі, 
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люди змінюють спосіб свого мислення (тим самим підпорядковуючи його 

законам економіки) [20]. 

При цьому економічне виховання як процес розглядається як 

цілеспрямований педагогічний вплив інших осіб (батьків, учителів, 

співтовариств та ін.) на формування певних економічно значущих рис 

особистості, а економічне виховання як результат є інтегральною цілісністю, 

яка складається з переконань, принципів, навичок, традицій, звичаїв, 

заснованих на економічному знанні й культурі людини.  

Економічне виховання виражається в поведінкових, емоційних, 

діяльнісних характеристиках людей, необхідних для ефективного буття й 

ефективної адаптації до мінливих умов життя. 

На думку вчених [21; 23; 25; 54; 60; 69; 91; 101; 123 та ін.], економічно 

вихована людина:  

- володіє основами економічної теорії, що допомагає їй засвоїти 

економічні принципи і навчитися приймати грамотні рішення;  

- має чітке уявлення про навколишній світ, економічні реалії сучасності, 

регулярно поповнює свої знання;  

- вибудовує стратегію своєї економічної поведінки, керуючись 

економічними принципами, освоює основні моделі поведінки й 

економічні ролі;  

- має сучасне економічне мислення;  

- удосконалює навички самостійного прийняття рішень;  

- володіє економічною мовою, зрозуміло викладає свої думки;  

- володіє навичками ділового спілкування, усної й письмової 

комунікації;  

- володіє основними елементами економічної культури: діяльнісним, 

поведінковим, комунікативним, ціннісним;  

- поважає свою й чужу власність, свою й чужу працю, пишається своїми 

економічними досягненнями;  
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- бере активну участь у продуктивній діяльності, створює споживчі 

цінності, необхідні людям;  

- керується нормами й моральними принципами, необхідними для 

ведення чесного бізнесу.  

Наведений перелік ознак економічно вихованої людини формує 

значеннєву основу економічного виховання. 

Отже, завершуючи обґрунтування останньої педагогічної умови 

ефективного формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей, ми наголошуємо на комплексному характері 

виховних заходів, спрямованих на формування досліджуваного в нашій 

дисертаційній роботі явища. На нашу думку, реалізація комплексу виховних 

заходів з формування економічної свідомості студентів гуманітарних 

спеціальностей сприятиме формуванню економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей, у першу чергу, за особистісно-

діяльнісним критерієм, адже в результаті вони отримують достатній досвід 

економічної діяльності та зможуть розвинути на високому рівні свої 

особистісні якості та лідерські здібності, які забезпечують успішність 

виконання професійної діяльності в процесі вирішення економічних завдань. 

Таким чином, проаналізувавши проблему формування економічної 

компетентності в студентів ЗВО в сучасній педагогічній теорії та практиці, 

уточнивши сутність, зміст та структуру економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей, розробивши критерії та визначивши 

показники сформованості економічної компетентності у студентів 

гуманітарних спеціальностей ЗВО, обґрунтувавши педагогічні умови, які 

сприятимуть ефективному формуванню досліджуваного явища, ми можемо 

представити процес формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей в умовах ЗВО таким чином: 

 

 



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Процес формування економічної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей  

в умовах навчання й виховання у ЗВО 

Наукові підходи: 
- компетентнісний; 

- функційно-

діяльнісний; 

- аксіологічний; 

- індивідуально 

зорієнтований; 

- універсальний; 

- креативний; 

- культурологічний 

Принципи: 
- цілісності освітнього 

процесу; 

- відкритості освітнього 

процесу; 

- динамічності освітнього 

процесу; 

- взаємозв’язку елементів 

навчально-виховного процесу; 

- економічного детермінізму; 

- прогностичності; 

- культуровідповідності; 

- єдності інтеграції й 

диференціації 

СУТНІСТЬ 
 

комплексна інтегративна 

функційна якість майбутнього 

фахівця гуманітарного профілю, в 

основі якої лежить розвинене 

економічне мислення й світогляд, 

а головними характеристиками 

якої є наявність у студентів 

фундаментальних наукових і 

прикладних знань у галузі 

економіки, знань правових норм, 

які визначають економічну 

діяльність, специфіки ділового 

спілкування, базових економічних 

понять, сформованість навичок 

та вмінь, необхідних для 

вирішення економічних проблем, 

пов’язаних із майбутньою 

професійною діяльністю, 

готовність до здійснення 

ефективної економічної діяльності 

в майбутній професії, високий 

рівень розвитку відповідних 

особистісних якостей у сучасних 

умовах ринкової конкуренції 

ЗМІСТ 
 

має цілісний характер, 

зумовлений предметною 

галуззю майбутньої 

професійної діяльності, 

формується 

економічним досвідом 

особистості у процесі 

цієї діяльності і 

становить готовність 

до участі в економічній 

діяльності, що включає: 

знання теоретичних 

основ господарської 

діяльності; розуміння 

природи економічних 

зв’язків і відносин; 

уміння аналізувати 

конкретні фінансово-

економічні ситуації у 

процесі професійної 

діяльності 

гуманітарного напряму 

Структура 

 
- інформаційний 

компонент; 

- знаннєвий 

компонент; 

- аксіологічний 

компонент; 

- мотиваційний 

компонент; 

- особистісний 

компонент; 

- поведінковий 

компонент 
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Продовження рис. 2.1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії 

 

 

 

– когнітивно-

інформаційний 

 

 

 

 

 

– мотиваційно-

ціннісний 

 

 

 

 

 

– особистісно-

діяльнісний 
 

Показники 

 
а) рівень засвоєння базових економічних знань;  

б) розвиненість сучасного економічного мислення;  

в) уміння майбутніх фахівців гуманітарного профілю 

сприймати, узагальнювати, аналізувати та критично 

оцінювати професійно важливу інформацію економічного 

спрямування із використанням інформаційних технологій;  

г) сформованість у студентів гуманітарних спеціальностей 

загальної інформаційної культури 

 

а) розуміння студентами необхідності формування 

економічної компетентності як особистісно значущої 

цінності задля забезпечення ефективної професійної 

діяльності в гуманітарній сфері;  

б) потреба в економічній діяльності як передумови 

особистісного професійного розвитку й сталого розвитку 

суспільства загалом;  

в) позитивне ставлення до обраного фаху;  

г) прагнення й здатність до самоосвіти й самовиховання 

 

а) особистісні якості та лідерські здібності, які забезпечують 

успішність виконання професійної діяльності у процесі 

вирішення економічних завдань; 

б) рівень прояву професійно значущих якостей на основі 

самооцінки;  

в) рівень сформованості базових економічних умінь і 

навичок;  

г) наявність досвіду економічної діяльності 

Педагогічні умови 

 

1) збагачення змісту 

дисциплін фахової 

підготовки студентів 

гуманітарних 

спеціальностей 

темами, що 

відбивають сучасні 

економічні процеси у 

суспільстві; 

2) використання в 

освітньому процесі 

технологій проектного 

та модульного 

навчання з проблем 

економічної теорії та 

практики; 

3) реалізація комплексу 

виховних заходів з 

формування 

економічної свідомості 

студентів 

гуманітарних 

спеціальностей 
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Продовження рис. 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Процес формування економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в умовах 

навчання та виховання у ЗВО 

Діагностика рівнів сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на початку експерименту 

 

Реалізація розроблених педагогічних умов ефективного формування економічної компетентності у студентів гуманітарних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі ЗВО 

 

Діагностика рівнів сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей наприкінці експерименту 

 

 

Результат 
Сформованість економічної компетентності у студентів гуманітарних спеціальностей, а саме: 

 

– цілісність та міцність системи знань студента в галузі економіки, глибина знань цілей, завдань, основних ідей, категорій економічної 

теорії; розуміння системи зв’язків і залежностей в економіці; вміння сприймати, узагальнювати, аналізувати та критично оцінювати 

професійно важливу інформацію економічного спрямування із використанням сучасних інформаційних технологій; достатній досвід 

роботи з інформацією економічного спрямування у багатьох електронних пошукових системах та різноманітних довідково-

бібліографічних каталогах, сформованість навичок роботи з іншими джерелами інформації; 

– усвідомленість необхідності у формуванні своєї економічної компетентності як особистісно значущої цінності для забезпечення 

ефективної професійної діяльності в гуманітарній сфері; потреба у формуванні й самовихованні своєї економічної компетентності, 

прагнення до особистісного самовдосконалення, ґрунтовний характер інтересів і мотивів майбутньої професійної діяльності в 

економічній сфері мають; усвідомлений характер вибір свого професійного фаху, позитивно виражене ставлення до майбутньої 

професійної діяльності; прагнення й здатність до самоосвіти й самовиховання; 

– сформованість на високому рівні особистісних якостей та лідерських здібностей, які забезпечують успішність виконання професійної 

діяльності у процесі вирішення економічних завдань; високий рівень самооцінки; розвинені базові економічні вміння й навички, 

достатній досвід економічної діяльності, набутий у процесі навчання та навчальних або позанавчальних практик 

 

 



Як бачимо з рис. 2.1, процес формування економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей в умовах навчання й виховання у ЗВО 

представлено у вигляді трьох взаємозалежних фаз (стадій), які умовно можна 

позначити як теоретико-методологічна, технологічна та результативно-

аналітична. Перша – теоретико-методологічна – стадія передбачає 

визначення основних наукових підходів та принципів, що слугують науковим 

підґрунтям процесу формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей у ЗВО, уточнення сутності та змісту 

досліджуваного явища, визначення його структури, розробку критеріїв, 

визначення показників сформованості економічної компетентності 

відповідно до високого, середнього та низького рівнів, обґрунтування 

педагогічних умов ефективного формування цієї компетентності. На другій – 

технологічній – стадії проводиться діагностика рівнів сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей та 

реалізація розроблених педагогічних умов у навчально-виховному процесі 

ЗВО. На третій – результативно-аналітичній – стадії проводиться аналіз 

результатів експериментального дослідження. Визначені стадії процесу 

формування економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей в умовах навчання й виховання у ЗВО знаходяться в 

цілковитій відповідності до етапів проведення нашого експериментального 

дослідження, які було визначено раніше. 

Підсумовуючи, зазначимо, що комплексна реалізація розроблених нами 

педагогічних умов повинна сприяти ефективному формуванню економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей і за кожним окремим 

критерієм, що їх було виділено попередньо, і загалом за досліджуваним 

явищем.  

У наступних підрозділах нашої дисертаційної праці буде представлено 

детальний опис реалізації розроблених нами педагогічних умов формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей та 
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проведено аналіз результатів експериментальної роботи з формування 

досліджуваного явища. 

 

 

2.2. Реалізація педагогічних умов формування економічної 

компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей у навчально-

виховному процесі закладів вищої освіти 

 

Упровадження визначених нами педагогічних умов формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у 

навчально-виховному процесі закладів вищої освіти під час проведення 

формувального етапу експерименту відбувалося комплексно, оскільки 

остаточно розмежувати сфери впровадження кожної із запропонованих 

педагогічних умов неможливо, адже процес фахової підготовки студенів має 

цілісний, системний характер і відбувається в єдиному навчально-виховному 

просторі вишу. Проте опис їхньої реалізації в практиці навчання та 

виховання ми пропонуємо здійснити диференційовано, розглянувши 

детально, по черзі особливості функціонування в процесі формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей кожної з 

них, починаючи з першої. 

Отже, збагачуючи зміст дисциплін фахової підготовки студентів 

гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні економічні 

процеси в суспільстві (перша педагогічна умова), нами було розроблено 

додаткові модулі у структурі деяких навчальних дисциплін. 

Так, при вивченні „Філософії” студентам було запропоновано для 

опанування таку тему: Філософські основи економічної теорії. 

З лекційних занять студенти дізнались про важливість філософського 

осмислення економічного буття суспільства, про що було підкреслено ще в 

теоретичних пошуках Ксенофонта, Платона та Аристотеля, про те, що як 

відносно самостійна галузь досліджень філософія економіки започаткована в 
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працях М. Вебера, В. Зомбарта, Б. Кроче, К. Маркса, Дж. С. Міля та А. Сміта, 

а в теоретичних надбаннях Ф. фон Гаєка, Г. Зіммеля, Л. фон Мізеса та 

К. Поппера, а також С. Булгакова та Б. Яковенка філософія економіки 

визначається за своїм предметом та основними функціями. 

Ми доводили до відома студентів, що концептуальна позиція, яка 

формує визначення економічної свідомості як детермінованої соціально-

культурним середовищем перманентно статичної структури, є актуальною 

лише в контексті її синхронійного аналізу, тобто аналізу логіки та функційної 

структури економічного мислення в конкретно-історичному суспільстві і, 

відповідно, виключає аналіз діахронійного вектора її розвитку, не формуючи, 

таким чином, методологічного підґрунтя для дослідження процесів 

історичного становлення та розвитку економічного мислення в різних його 

формах та проявах. 

Студенти дізнались, що філософія економіки є теоретичною основою 

визначення засадничих принципів економічної ідеології та основою 

формування відповідного рівня розвитку духовного капіталу суспільства як 

соціально-креативного чинника у структурі економічного мислення. При 

цьому у сфері теоретичної філософії вона функціонує як сфера 

проблематизації методологічних засад економічного знання, а у практичному 

вимірі філософія економіки розгалужується принаймні на два такі напрями – 

як філософія господарства та філософія бізнесу. 

У структурі економічної свідомості студенти навчилися розрізняти такі 

рівні, як економічне мислення, економічна культура, економічна 

ментальність, соціалізація та ектерналізація економічного знання, економічні 

цінності та економічна ідеологія, де економічна ідеологія має два основні 

рівні функціонування: глобальний (неоліберальна) та локальний 

(національна, господарська, корпоративна). 

На практичних заняттях з цього модуля наголошено, що філософське 

осмислення теоретичних засад бізнесу як виду соціальної практики, 

основний зміст якої полягає в індивідуальному управлінні господарством та 
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соціальній відповідальності перед споживачем, свідчить, що основним 

чинником філософії бізнесу, тобто основною його світоглядною засадою, є 

саме можливість реалізації в його межах індивідуального або колективного 

творчого потенціалу, що дає можливість формувати нові виміри соціально-

економічного розвитку. Тому бізнес у доповідях студентів постає як сфера 

екстерналізації та вільного акумулювання нового соціального знання, тобто 

як відкрита і гнучка система, що відіграє значну роль у процесі розвитку 

соціально-економічних систем. Студенти доходили висновку про те, що саме 

в межах бізнес-діяльності формуються відкриття в галузі господарювання, 

що, своєю чергою, відкриває можливості формування нових підходів до 

буття, які сприяють зміні уявлень про соціальну реальність та причинну 

зумовленість соціально-економічної діяльності. Причинність у такій 

відкритій системі, як бізнес, розуміється, насамперед, як самодетермінація, а 

не як характерний для господарських систем вплив зовнішніх чинників. У 

такому разі в межах відкритих соціальних систем процес управління 

взаємодією суб’єктів економічної діяльності здійснюється через зміну станів 

економічного простору, а не через прямий вплив одних суб’єктів на інші. 

Отже, за допомогою вивчення модуля „Філософські основи 

економічної теорії” в курсі „Філософії” студенти гуманітарних 

спеціальностей зрозуміли методологічне розмежування гносеологічного та 

епістемологічного рівнів філософсько-економічного знання, де 

гносеологічний рівень відповідає стадії первинної соціалізації суб’єкта 

економічної діяльності (на цьому етапі відбувається інтерналізація 

соціального знання, його некритичне сприйняття), а епістемологічний рівень 

відповідає стадії вторинної соціалізації суб’єкта економічної діяльності, на 

якій відбувається екстерналізація соціального знання та процес формування 

нових змістів економічного знання, основним результатом якого є 

індивідуально-творче та соціально-креативне економічне мислення, що 

розкривається в контексті методологічного обґрунтування пріоритетних 

принципів економічної ідеології, яка функціонує на локальному рівні як 
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економічна ідеологія підприємства, а на соціальному – як економічна 

ідеологія суспільства. 

Нами також було розроблено додатковий модуль до курсу „Педагогіка” 

з теми „Економічна педагогіка як процес інтеграції економіки й педагогіки”. 

Метою означеного курсу є демонстрація студентам аспектів економіки 

і педагогіки, які разом роблять людину сильною, вільною, здатною 

самостійно ухвалювати рішення на основі отриманих знань і навичок, 

надають право на гідне життя. Одна – збагачуючи знаннями й формуючи 

інтелект, а отже, і систему поглядів і цінностей, культурних установок і 

принципів, інша – збільшуючи багатство матеріальне, забезпечуючи 

незалежність і свободу, неповторність і індивідуальність людини, її 

прагнення до досконалості. 

Механізми, які пов’язують економіку й педагогіку, визначаються й 

зумовлюються прагненням людини до професіоналізму, тому професіоналізм 

визначає існування й підтримку кожної зі сфер, так само як і розвиток 

індивідуума загалом. До умов, які створюють основу для взаємодії 

педагогіки й економіки, їхню можливу інтеграцію, ми віднесли такі: 

– розвиток і педагогіки, і економіки підтримується інтересом до 

людині, яка слугує єдиним об’єктом і суб’єктом впливу в педагогічному і 

економічному середовищах, що зумовлено різноманіттям її потреб, 

соціальних ролей і економічних функцій; 

– результат педагогічної й економічної діяльності зосереджений у 

людині й нею ж визначається: те місце, яке займає людина в економічній 

сфері (найманий робітник, власник, бізнесмен та ін.) визначається не тільки 

вродженими особистими якостями, але й знаннями, досвідом, вихованням, 

які забезпечує педагогічний вплив; 

– зміст людських взаємин в обох сферах ґрунтується на інтересах, 

мотивах, стимулах, які передбачають активну взаємодію у процесі діяльності, 

які підвищують результативність обміну благами – знаннями, продуктами, 

ідеями тощо; 
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– і економіка, і педагогіка становлять діяльність у сьогоденні для 

виробництва майбутнього. 

На практичних заняттях студенти доводили, що інтеграція економіки й 

педагогіки може й повинна забезпечити: 

- досягнення цілей економічної освіти й виховання молоді, 

формування активної життєвої позиції, причетності спільній справі; 

- пріоритет діяльнісних форм навчання, переведення знань із цілей 

у розряд засобів, що забезпечують ефективність продуктивної освітньої 

діяльності; 

- активізацію освітньої діяльності студентів, наближену до умов 

реальної економіки (знайомство з основними економічними інститутами і їх 

функціями, основними економічними професіями); 

- створення спеціального освітнього середовища, у якому могли б 

бути сформовані особливі взаємини між викладачем і студентом, а також між 

студентами; 

- навчання сучасних інформаційних технологій, освоєння 

комп’ютерної техніки й програмного забезпечення для моделювання 

економічних процесів, проведення аналітичних розрахунків, прогнозів, 

вирішення завдань; 

- освоєння у діяльнісній формі основних економічних ролей і 

відповідних їм функцій; 

- освоєння групових форм роботи; 

- розвиток навичок економічної творчості, включаючи 

підприємництво; 

- можливість реалізації внутрішньопредметних, 

загальнометодичних, адміністративних, технологічних і інших інновацій. 

У процесі вивчення цього модуля студенти дійшли висновку про те, що 

об’єктивна потреба в розвитку економічної галузі педагогічного знання 

викликана: необхідністю вивчення економіки як науки про ефективну 

поведінку людей і прийнятті ними раціональних рішень; створенням 
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цілісного наукового уявлення про економіку, а отже, упорядкуванням 

„мозаїчності” економічних уявлень, світогляду, мислення, моделей 

поведінки, сформованих у стихійному середовищі, під впливом засобів 

масової інформації, успадкованих традицій, накопиченого соціального 

досвіду, відповідно до потреби сучасної економічної науки й економічної 

практики; використанням ефективних педагогічних засобів навчання й 

виховання, здатних забезпечити переведення повсякденного знання про 

економіку й економічних процесах на науковий рівень. 

У процесі викладання курсу з психології до уваги студентів 

гуманітарних спеціальностей з ЕГ було запропоновано вивчення модуля 

„Теоретичні питання економічної психології”. 

На лекціях з цього модуля ми наголошували на тому, що аналіз 

процесів, які характеризують життєдіяльність людей у їхньому 

індивідуально-особистісному та суспільному, соціальному прояві, свідчить 

про виражену, наростаючу економізацію і психологізацію практично всіх 

форм і видів людської діяльності. Економізація проявляється в тому, що 

спосіб життя, спосіб існування людей стає усе більше пов’язаним з 

економікою праці та споживання, із соціальною економікою. Психологізація 

виражається в зростаючому впливові психіки, свідомості, психологічної 

орієнтації людей і соціальних груп на їхню поведінку загалом, на ставлення 

до життєвих подій, процесів, явищ і на економічну поведінку зокрема. 

Ми підкреслювали очевидну обставину про те, що стан і розвиток 

економічних об’єктів, процесів, відносин рівною мірою залежить і від 

класичних чинників „земля”, „праця”, „капітал”, „підприємницька 

ініціатива”, і від психологічних детермінант „цілі”, „мотиви”, „інтереси” 

виробників, споживачів, керівників, владних структур і їхнього морально-

етичного наповнення, накопиченого народом духовно-морального капіталу. 

Без урахування цього двоїстого зв’язку неможливо зрозуміти, пояснити 

й тим більше спрямувати в потрібний для народу, суспільства бік соціально-
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економічну політику, що проводиться світовим співтовариством, державами, 

регіонами, корпораціями. 

На практичних заняттях було доведено, що в основі економічної 

взаємодії (менеджер – підлеглий, ділові партнери, покупець – продавець, 

робітник – предмет праці, результат праці, винагорода за працю й т.п.) 

лежать певні закономірності поведінки людини, групи. Тому сучасний 

фахівець повинен опанувати навичками психологічного аналізу мотивів, 

стимулів, чинників соціокультурної детермінації економічної активності; 

формування економічного мислення та свідомості. Це, як зазначали студенти 

на заняттях, є необхідним і для глибокого розуміння економічних процесів і 

явищ, і для використання знань закономірностей поведінки людини в 

прийнятті рішень, плануванні та прогнозуванні діяльності підприємства, 

проведення перетворень в окремих галузях і економіці загалом. 

Роль інформаційних технологій у сучасній економічній науці стала 

темою додаткового модуля в курсі „Інформаційні технології”. 

На лекційних та практичних заняттях з цього модуля ми розглядали 

інформаційну економіку як економічну систему суспільства й привертали 

увагу студентів до таких характеристик її особливостей:   

1. Своїм становленням інформаційна економіка зобов’язана появі 

нових виробничих сил, що кардинально поміняли матеріально-технічну базу 

виробництва (внесли в неї автоматизацію, інформаційний ресурс та 

комп’ютерну техніку з глобальною мережею Інтернет). Це сприяло також 

появі загальних виробничих сил, створюваних та використовуваних лише 

колективно. На перше місце серед категорій виробничих сил виходять 

знання, які мають досконале і матеріальне втілення: в освіті, в технологіях, 

виробничій кваліфікації спеціалістів, а також у новій техніці, організаційних 

системах, продуктах та послугах. Оскільки головним ресурсом стає 

інтелектуальний капітал, то засоби виробництва ніби переходять у голови 

новаторів, тих, хто створює нові цінності. Якщо в індустріальній економіці 

пріоритет був у машин, та при цьому виникла проблема відчуження людини 
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від результатів її праці, то в інформаційній економіці високоінтелектуальна 

розумова праця повернула людину на передові позиції щодо засобів праці та 

зняла таким чином проблему відчуження.  

2. Інформаційна економіка характеризується введенням інформаційних 

технологій у виробництво, торгівлю та послуги, а також розвиток 

комп’ютерної мережі Інтернет, що є базою для створення мережних 

підприємств й мережного інтелекту. Інформаційні та мережні технології 

визначають технологічний спосіб виробництва, який формується техніко-

економічними відносинами разом з виробничими силами. 

3. В інформаційній економіці змінюється також характер праці, у 

зв’язку з цим виникають нові форми організаційно-економічних відносин. З 

появою комп’ютерів виник новий вид діяльності – інформаційний, а зі 

зростанням обсягів у виробництві знань та потреб у нових знаннях у нових 

знаннях у якості економічної стали розглядати й інтелектуальну діяльність. 

Зміні характеру праці сприяє також децентралізація та деурбанізація 

виробництва.  

4. У системі виробничих відносин інформаційної економіки масова 

інтелектуальна праця потребувала пріоритету особистості працівника, 

оскільки такий робітник вільно володіє інформацією і знаннями, не залежить 

від власності на засоби виробництва та йому властива висока мобільність. 

Через це в умовах інформаційної економіки сама праця перестає бути 

економічним примушенням, а суспільна організація виробництва піддається 

значним змінам. 

5. В інформаційній економіці відбуваються структурні зміни на макро- 

та мікрорівнях системи господарювання, а також глобалізація бізнесу. На 

мікрорівні така зміна означає появу підприємства нового типу, яке 

функціонує в комп’ютерній мережі Інтернет, використовує працівників, які 

окремо функціонують і територіально відокремлені, а також майже не має 

матеріальних активів. Крім того, для інформаційної економіки характерна 
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поява віртуальних корпорацій. Щоб перемогти в конкурентній боротьбі, 

підприємствам необхідно вступати в багато постійно мінливих спілок.  

В умовах використання системи Інтернет прибираються посередники, 

торговці напряму взаємодіють з виробниками, зменшуються склади, при 

цьому вартісні ланцюжки виробничих операцій перетворюються у вартісні 

мережі. На макрорівні з’являється нова галузь економіки – інформаційна 

індустрія, що виникає в результаті злиття галузей обчислювальної техніки 

(виробництво комп’ютерів, розробка програм, здійснення послуг щодо їх 

обслуговування), зв’язку (Інтернет, телефон, кабельне телебачення, 

супутниковий зв’язок, радіо) та інформаційного наповнення (бібліотечна, 

архівна та видавнича справа, інформаційні послуги, індустрія розваг). 

У процесі опанування цієї теми студенти дійшли висновків, що 

інформація в економіці має надзвичайно великий вплив в усіх галузях її 

функціонування, адже сучасна інформатизація якісно поліпшує досягнення 

мети діяльності організацій та підприємств і є умовою розвитку країни. Вони 

переконались, що інформаційна економіка – це новий тип економічної 

системи, до якої відбувається активний перехід: у ній пріоритетними є знання 

як виробничий ресурс та продукція для споживання, а її розвиток 

відбувається дуже стрімко разом з розвитком науково-технічного прогресу. 

Студенти гуманітарних спеціальностей зрозуміли, що проникнення 

інформатизації в усі сфери суспільного життя є причиною того, що вивчення 

інформаційної економіки потребує комплексного вивчення. Сучасні 

інформаційні й телекомунікаційні технології стали, як стверджували 

студенти на семінарах, настільки важливою частиною інфраструктури 

суспільства, що від них залежить не тільки технологічний, але й соціальний 

поступ, економічна конкурентоспроможність країни загалом, її місце у 

світовій економіці, роль у міжнародному розподілі праці, здатність розвивати 

демократичні інститути, зростання нових робочих місць і т.п. 
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У процесі опанування студентами ЕГ курсом „Історія світової та 

української культури” ми також запропонували для вивчення студентами 

додатковий модуль під назвою „Мистецтво як авангард економіки”. 

Ми намагалися донести до студентів гуманітарних спеціальностей, що 

прогрес мистецтва зазвичай тісно пов’язаний з історією, соціальною 

динамікою, матеріальним виробництвом, економікою, політикою, торгівлею, 

потребами, цінностями і характером їх споживання, але як відносно 

самостійна сфера духовного виробництва мистецтво у своєму русі не просто 

відображає економічні умови та здійснювані факти, але й схоплює приховані 

процеси, логіку історії, зародження й формування сил, що рухають 

суспільство, причому не тільки тих, що діють нині, а й тих, що діяли в 

минулому, але не вичерпали свого позитивного потенціалу, а також 

потенційні сили, заряджені на перебудову і зміни. 

Ми наголошували на лекційних заняттях, що духовна культура як 

система та її окремі елементи не можуть повноцінно функціонувати без 

належної економічної бази й певних форм власності, політичних сил, які 

одержують свій вираз, насамперед, у діяльності держави, політичних партій і 

соціальних інститутів, які організовують, координують і контролюють 

діяльність людей у кожній її сфері, намагаючись надати певну спрямованість 

і усталеність. Для адаптування широких верств населення до своєї політики 

держава вкладає величезні кошти в культуру, створюючи культурні центри, 

музеї, салони тощо, а також кінопродукцію, рекламу, масові видовища: все 

це живить і художню еліту, і задовольняє потреби масового споживача, має 

місце не тільки політична, але й бізнесово-комерційна регуляція, яка включає 

і такі форми, як конкурси, виставки, меценатство, різноманітні форми 

„розкрутки” художніх творів і виконавців. 

У своїх доповідях студенти виходили з положення, що будь-яка 

діяльність входить у певну суспільну систему, є ланкою в системі засобів, які 

сприяють цілісному функціонуванню цієї системи. Мистецтво, на їхню 

думку, існує не саме як таке, а в єдності з іншими формами духовного 
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виробництва, суспільного виробництва загалом, тому його „характеристики” 

залежать від загального розвитку суспільства, відтак і підхід до його проблем 

має бути водночас історичним і логічним. Історизм дозволив студентам 

гуманітарних спеціальностей розглядати мистецтво в динаміці розвитку і 

змін матеріального та духовного виробництва, а логіка дала змогу не лише 

визначити відмінність між мистецтвом та іншими формами суспільної 

діяльності, але й показати їхню взаємодію як частин єдиного цілого. 

У процесі експериментальної роботи зі студентами інститутів і 

факультетів культури та мистецтв нами в освітній процес було впроваджено 

додатковий модуль „Економіка концертної (вокальної, художньої) 

діяльності” в рамках викладання курсів мистецько-теоретичних дисциплін. 

У практичні частині модуля студентам було запропоновано скласти 

відомості щодо діяльності концертної (художньої) організації. Зокрема 

необхідно вказати загальну кількість приміщень (будівель), які постійно 

використовуються для здійснення концертної діяльності та які належать 

організації на правах власності, господарського ведення або оперативного 

управління, або які експлуатуються організацією на правах оренди, 

охарактеризувати технічний стан приміщень, розрахувати комерційну 

місткість залів, указати загальну чисельність працівників організації на 

кінець року, включаючи тих, хто працює, на умовах договору, дати 

характеристику технічної оснащеності організації: указавши число 

персональних комп’ютерів, автоматизованих робочих місць, відбити 

надходження, отримані організацією від виступів, проведених самотужки 

(квиткова книжка належить концертній організації, самостійному колективу) 

і силами сторонніх організацій, указати загальну суму надходжень 

фінансових коштів за звітний період, яка складається з бюджетного 

фінансування установи, доходів установи від підприємницької та іншої 

діяльності, що приносить дохід, і доходів від здачі майна в оренду, навести 

дані про загальні видатки на оплату праці працівників, які перебувають і в 

штаті установи, і запрошених для виконання робіт за договорами 
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(контрактам) цивільно-правового характеру, навести дані про видатки 

установи на придбання встаткування й предметів тривалого користування, 

зроблених за рахунок доходів від підприємницької та іншої діяльності, що 

приносить дохід, цільових і благодійних внесків, а також коштів, що 

надійшли від оренди майна, яке перебуває у власності або оперативному 

управлінні установи. 

Отже, студенти інститутів і факультетів культури та мистецтв 

отримували навички щодо врахування економічного складника в організації 

їхньої майбутньої професійної концертної (вокальної, художньої) діяльності. 

В освітньому процесі зі студентами гуманітарних спеціальностей ЕГ 

ми також широко використовували тексти економічної спрямованості при 

викладанні курсів з ділової іноземної мови та з практики усного та писемного 

мовлення 

По-перше, завдяки їх використанню вирішувались практичні завдання з 

опанування іноземною мовою: активно використовувати весь лексичний 

потенціал мови; удосконалювати володіння граматичними структурами 

мови; формування вміння розуміти зміст тексту, виділяючи головне; 

формування навичок передавати його зміст, висловлюючи свою оцінку 

прочитаного, робити висновки. 

По-друге, ми слідкували за тим, щоб студенти гуманітарних 

спеціальностей були готові для сприйняття запропонованих їм текстів 

економічної спрямованості, тобто ми пересвідчувались, що вони або вивчали 

ці терміни й поняття на заняттях із суміжних дисциплін, або ця тематика 

відпрацьовувалася та обговорювалася на інших заняттях з іноземної мови. 

Така умова є дуже важливою, тому що від якості тексту, що сприймається, 

залежить його розуміння. Викладач повинен бути впевнений, що студентам 

зрозумілий термінологічний складник тексту, вони володіють набором 

необхідних синонімів цих економічних термінів тощо. В іншому випадку 

могли виникнуть труднощі в розумінні тексту. Крім того, необхідно було 

звертати увагу на актуальність обраної тематики або обговорюваної 
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проблеми, оскільки результативність навчання багато в чому залежить від 

зацікавленості студентів у предметі вивчення. 

У дисертаційній роботі використовували послідовність дій під час 

роботи студентів гуманітарних спеціальностей із текстами економічного 

спрямування. Назвемо послідовність означених дій: 

1. Прочитайте назву тексту, знайдіть прізвище, ім’я, по батькові автора 

(авторів). Визначте, де було опубліковано цей текст (у збірнику статей, 

журналі), у якому році, на яких сторінках. 

2. Прочитайте текст з метою ознайомлення з його структурою та 

основним змістом. 

3. Знайдіть у вступній частині тексту формулювання теми (мети, 

завдань) або сформулюйте самі та запишіть. 

4. У заключній частині знайдіть висновки, які зробив автор (якщо є). 

5. Прочитайте основну частину тексту, розділяючи його на змістові 

частини, складайте план (або схему). 

6. Відзначте фрагменти, які містять головну інформацію, основне 

положення кожної частини, знайдіть у тексті та сформулюйте найважливіші 

питання (теми, проблеми). 

7. Проаналізуйте складений план: за допомогою тексту визначте 

ієрархію пунктів плану; за необхідності об’єднайте кілька пунктів в один; 

виділіть у плані ті пункти, які знадобляться для реферату, та позначте 

відповідні їм фрагменти в тексті. 

8. Зверніть увагу на наявність та характер аргументувального, 

ілюстративного матеріалу (таблиці, схеми, фотографії, статистичні дані), 

визначте його роль у загальній логіці викладу проблеми. 

9. Складіть план свого переказу тексту (вступ, основна частина, 

висновок), визначивши в ньому місце основних відомостей з нього. 

10. Напишіть реферат, викладаючи основну інформацію відповідно до 

наявного плану та використовуючи реферативні конструкції, характерні для 

розгорнутого опису тексту. 
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Отже, у процесі нашого експериментального дослідження збагачення 

змісту дисциплін фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей 

темами, що відбивають сучасні економічні процеси в суспільстві, сприяло 

формуванню в студентів міцної системи знань у галузі економіки, розумінню 

цілей, завдань, основних ідей, категорій економічної теорії, накопиченню 

необхідного досвіду роботи з інформацією економічного спрямування, 

розвитку їхніх базових економічних умінь та навичок. 

Використання в освітньому процесі технологій проектного та 

модульного навчання з проблем економічної теорії та практики (друга 

педагогічна умова) супроводжувало весь процес фахового навчання й 

виховання студентів гуманітарних спеціальностей у нашому 

експериментальному дослідженні, проте ми вважаємо за доцільне детально 

описати шляхи реалізації цієї педагогічної умови на прикладі розробленого 

нами спецкурсу „Економічна культура” (див. додаток К). 

Метою цього спецкурсу була підготовка майбутніх фахівців 

гуманітарного профілю до включення їх в економічні відносини, властиві 

сучасному суспільству в умовах нестабільності й невизначеності ринкової 

економіки, систематизації економічних знань, умінь і навичок, підвищення 

рівня економічного мислення, розширення економічного кругозору й 

формування цілісного уявлення про сучасну економічну систему, а також 

виховання раціональної економічної поведінки. 

Реалізація цієї мети досягалася за допомогою розв’язку такого кола 

завдань: 

а) освоєння теорій, наукових положень, що розкривають соціальні, 

економічні й психолого-педагогічні аспекти економічної діяльності суб’єкта 

господарювання; 

б) формування економічної грамотності, необхідної в умовах 

трансформації й модернізації соціально-економічної сфери суспільства; 

умінь і навичок аналізу сучасної економічної ситуації, цілісного уявлення 

про неї; 
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в) формування навичок з проведення досліджень конкретних проблем, 

що виникають у процесі економічної діяльності; 

г) формування в студентів уявлення про раціональну економічну 

поведінку, проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів.  

Основними принципами проектування моделі спецкурсу для нас стали: 

а) обов’язкове забезпечення спадкоємності економічної підготовки 

студентів гуманітарних спеціальностей і підготовки в контексті вивчення 

спецкурсу „Економічна культура”; 

б) рух від простого до складного; 

в) здійснення зв’язку теорії із практикою, постійна демонстрація 

наявної системи зв’язків між економічними знаннями й практичною 

економічною діяльністю; 

г) диференційований характер процесу оволодіння економічними 

знаннями, уміннями, навичками, економічною культурою, засвоєнням і 

виробленням стереотипів раціональної економічної поведінки;  

д) особистісно-діяльнісний принцип. 

З урахуванням особистісно зорієнтованої парадигми освіти (яка 

спирається на ідеї гуманізації й максимального розвитку особистісних 

функцій студента та його індивідуальності) навчання в рамках спецкурсу 

було організовано навколо реальних економічних проблем, які мають 

особистісне значення для студентів.  

Головним педагогічним завданням було становлення економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей. Основними 

напрямами й змістом дослідно-експериментальної роботи стали: розвиток 

економічних знань, умінь і навичок, здатностей використовувати їх у процесі 

розв’язку проблемних ситуацій, формування особистісних якостей, що 

постають у вигляді передумов раціональності економічної дії. 

Для забезпечення прагматичної спрямованості курсу нами було 

підготовлено низку економічних ситуацій з реальної практики роботи 

майбутніх гуманітаріїв з метою їх ознайомлення з технікою вирішення 
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проблем і формування найбільш повного уявлення про зміст і психологічні 

особливості особистості в професійній діяльності. 

Цей комплекс завдань, який передбачав активне використання 

студентами засвоєних економічних знань, умінь і навичок, сприяв також 

засвоєнню правильної стратегії економічної поведінки в конфліктній 

ситуації. 

З метою вдосконалювання й підвищення рівня економічної грамотності 

студентів нами був розроблений комплекс рефлексивних завдань, 

спрямований на оволодіння студентами техніками знаходження й 

формулювання проблемних питань. Знайомство з відкритими й закритими 

питаннями, їх аналіз сприяли розвитку комунікативних стратегій при 

вирішенні економічного конфлікту. Для забезпечення студентів знаннями і 

вмілим використанням моделей раціональної економічної поведінки, які 

лежать в основі професійної діяльності, з’явилася необхідність у створенні 

ситуативних завдань, при контролі яких робився акцент на знанні 

нормативного забезпечення й етики економічної діяльності. Поетапний 

розгляд структури й змісту економічної діяльності дозволив нам 

використовувати низку колоквіумів, тренінгів з різних тем курсу, а також 

розробити урок-гру „Бізнес”. 

Розроблений нами спецкурс „Економічна культура” для студентів 

гуманітарних спеціальностей складався з трьох взаємозв’язаних модулів:  

1. Основи економічної теорії  

2. Методологія економічної діяльності  

3. Економічна діяльність у гуманітарній сфері. 

 

Основними завданнями у викладанні першого модуля спецкурсу були: 

– формування аналітичного й прагматичного мислення у вивченні 

економічних явищ; 

– оволодіння основними поняттями, категоріями, принципами 

здійснення економічних процесів на мікрорівні, на макрорівні; 
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– освоєння наукової економічної бази, необхідної для прийняття 

практичних економічних рішень. 

У процесі опанування цим модулем студенти повинні були  

– знати основні категорії й закони економічної теорії; 

– уміти вирішувати завдання з використанням формул і теоретичних 

положень, вивчених у межах цієї дисципліни; 

– знати концептуальні основи досліджуваних категорій і законів; 

– уміти аналізувати українську й світову економіку; 

– уміти відповідати на глибинні питання з економічних проблем. 

У змісті цього модуля було представлено такі теми для вивчення 

студентами гуманітарних спеціальностей: „Конкуренція й монополія”, 

„Ринки чинників виробництва й ціноутворення”, „Підприємництво й 

підприємство”, „Виробнича діяльність фірми”, „Поведінка фірми в умовах 

повної й неповної конкуренції”, „Макроекономіка як розділ економічної 

науки. Система національних рахунків”, „Теоретичні основи 

макроекономічної рівноваги. Сукупний попит та сукупна пропозиція”, 

„Теорії економічного росту. Циклічність розвитку економіки”, „Система 

грошово-кредитних відносин. Грошово-кредитна політика держави”, 

„Фінансова система. Податково-бюджетна політика держави”, „Безробіття як 

форма макроекономічної нестабільності. Державне регулювання ринку 

праці”. 

Аудиторна й самостійна робота тематично й логічно 

взаємодоповнювали одна одну. Кількість годин на самостійну роботу з 

навчального плану відповідало кількості аудиторного навантаження.  

Тематика проведених аудиторних занять відбивалась у завданнях для 

самостійних робіт, а виконання останніх передбачало засвоєння матеріалу, 

досліджуваного в ході лекцій і семінарських занять. Самостійна робота 

студентів була тісно пов’язана з аудиторною роботою, тобто: 

– студенти готували доповнення до семінару з питань, не охоплених на 

лекціях; 
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– студенти готували презентації до окремих питань, одержуючи при 

цьому більш широке уявлення про них; 

– студенти, вирішуючи завдання, будували графіки або для закріплення 

матеріалу, або для наступного розгляду їх на семінарах. 

Основними завданнями у викладанні другого модуля спецкурсу були: 

– формування компетентного фахівця, підготовленого до науково-

дослідної й викладацької діяльності в галузі економіки; 

– формування знань про методологічні основи економічної науки, про 

основні напрями й магістральні тенденції в економічному дослідженні; 

– обґрунтування ролі методології в розвитку економічної науки й 

економічного знання; 

– формування навичок дослідної роботи;  

– оволодіння науковими підходами до організації науково-дослідної 

роботи. 

У процесі опанування цим модулем студенти повинні були: 

Знати: принципи побудови економічного дослідження; структуру 

методологічного знання.  

Володіти: основними методами економічного дослідження, 

технологіями й прийомами дослідної роботи.  

Уміти: формувати й використовувати методологічні основи для 

економічного аналізу. 

У змісті цього модуля було представлено такі теми для вивчення 

студентами гуманітарних спеціальностей: „Економічне знання. Економічна 

наука. Економічна теорія”, „Проблема науковості й істинності знання”, 

„Проблема суб’єкта дослідження. Основні концепції суб’єкта”, „Об’єкт 

економічного дослідження. Предметна сфера економічного дослідження”, 

„Наукова картина світу. Економічна картина світу. Парадигма”, „Теорія й 

метод. Методологія науки”, „Методологічне знання. Рівні методологічного 

знання”. 

Основними завданнями у викладанні третього модуля спецкурсу були: 
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– формування знань про організацію економічної діяльності закладів 

освіти та культури; 

– оволодіння навичками та вміннями організації економічної діяльності 

у сфері мистецтва, філології та перекладознавства; 

– накопичення досвіду економічної діяльності в майбутній професії 

гуманітарного спрямування. 

У змісті цього модуля було представлено такі теми для вивчення 

студентами гуманітарних спеціальностей: „Економіка закладів культури та 

освіти”, „Економіка мистецької діяльності”, „Економіка філологічної та 

перекладацької діяльності”, „Економіка сімейного життя”. 

Виходячи із визначених сутнісних характеристик проектної діяльності 

у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти, ми вважали доцільним 

під час використання проектної діяльності в процесі формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей ураховувати три 

етапи її організації, які передбачали різні види робіт: 

Підготовчий етап. Його зміст полягав у визначенні тематики проекту. 

Вона могла стосуватися і теоретичних, і практичних завдань, мала 

формулюватися в межах кількох споріднених галузей знань та передбачати 

інтеграцію знань з різних навчальних дисциплін. На цьому етапі відбувалося 

визначення проблеми проекту. Наступним кроком було створення колективу 

виконавців і розподіл його на дослідницькі групи; розподіл завдань за 

групами; планування роботи (визначення терміну виконання, окреслення 

завдань, визначення методів роботи над проектом), обрання методів пошуку 

джерел інформації. У процесі визначеної діяльності обирався інструментарій, 

формувалась теоретична база, здійснювалась організаційна діяльність щодо 

підготовки проекту під керівництвом викладача. 

Практично-дослідницький етап. Він передбачав самостійну роботу 

студентів над проектом: збір та накопичення інформації, її вивчення та 

опрацювання; аналіз, систематизація та узагальнення матеріалу; викладення 



156 

 

висновків у вигляді таблиць, діаграм, схем, рефератів, відеороликів, 

мультимедійних презентацій рекомендацій тощо; складання загального звіту. 

Цей етап був основним у проектній діяльності студентів гуманітарних 

спеціальностей. Важливою особливістю його була практично повна 

відсутність втручання педагога в роботу студентів. Викладач здійснював 

функції координатора, відповідно до цього його змістовні дії змінювались від 

„надання знань” до „створення сприятливих умов для набуття знань”, таким 

чином забезпечувалась зміна форми набуття знань – від пасивного 

сприйняття до активної участі. Відповідно, змінювалися й функції 

педагогічного впливу на студента: не маніпулювання ним, не пригнічення 

його волі, а надання можливості самостійно і свідомо здійснювати свій вибір. 

Викладач виконував функцію ініціатора, якому необхідно аргументувати 

доцільність відповідної діяльності студента, ініціювати його активність, 

стимулювати до обґрунтованого вибору теми, координувати діяльність. 

За умов проектної діяльності докорінно змінювались функції викладача 

й відносини в системі викладач – студент. Їх сутність полягала в тому, що 

студент визначав мету діяльності, а викладач допомагав йому в цьому; 

студент отримував нові знання, а викладач рекомендував джерело знань; 

студент експериментував, а викладач розкривав можливі форми і методи 

експерименту; студент обирав, а викладач сприяв прогнозуванню результату 

вибору; студент був активним, а викладач створював умови для прояву 

активності; студент ніс відповідальність за результати своєї діяльності, а 

викладач допомагав оцінити отримані результати й виявити способи 

вдосконалення діяльності. 

Окрім того, у процесі самостійної роботи над економічним проектом 

відбувалось оволодіння студентами такими елементами самостійної 

пізнавальної діяльності, як уміння визначати та обирати пізнавальні 

проблеми, що є доцільними в процесі навчальної діяльності; вибір 

необхідних для вирішення поставленої мети дослідження джерел інформації, 
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відповідних форм презентації результатів проведеної роботи залежно від 

навчальної ситуації. 

Заключний етап. На цьому етапі відбувалась презентація проектів, 

колективне обговорення результатів, оцінювання проекту. Презентація 

проекту залежала від його змісту та могла бути представлена студентом у 

різних формах: реферат, мультимедійна презентація, схема, карта тощо. 

Важливу роль на цьому етапі відігравала оцінка створених проектів. Для 

цього ми використовували завчасно розроблену систему критеріїв 

оцінювання, яка мала словесну та бальну форми. 

У процесі експериментальної роботи студенти гуманітарних 

спеціальностей ЕГ готували та презентували чимало проектів економічної 

спрямованості, серед яких варто відзначити такі: 

„Електронні гроші”. Цей проект передбачав презентацію про історію 

грошей, їх функції, у рамках цього проекту проводилося дослідження причин 

виникнення електронних грошей. 

„Сімейна економіка”. У процесі реалізації цього проекту студенти 

довідалися про основні поняття, структуру сімейного бюджету, можливості 

раціонального розподілу сімейних бюджетних коштів, реальні можливості 

поповнення дохідної частини сімейного бюджету 

„Економіка навколо нас”. Цей проект дозволив зробити акцент на 

окремих елементарних економічних поняттях, тих, з якими студенти 

зіштовхуються в повсякденному житті. У ході роботи студенти отримали не 

тільки базові економічні поняття, але й вчилися ухвалювати рішення, 

ураховуючи економічні аспекти й чинники, досліджуючи й аналізуючи 

життєву ситуацію, а також здобували практичний досвід, необхідний для 

правильного вибору при купівлі товарів, правильної витрати сімейного 

бюджету. У процесі аналізу проблеми студенти освоювали методи збору й 

аналізу інформації – і економічної, і соціологічної, розвивали навички 

прийняття економічних рішень. 
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„Оптимізаційне моделювання в економіці”. Цей проект познайомив 

студентів з деякими методами розв’язання певного кола економічних завдань 

за допомогою комп’ютерного моделювання. Працюючи над проектом, 

студенти довідалися про нові можливості електронних таблиць і систем 

візуального програмування. 

Отже, використання в освітньому процесі вишу технологій проектного 

та модульного навчання з проблем економічної теорії та практики сприяло 

формуванню цілісної й міцної системи знань студентів гуманітарних 

спеціальностей у галузі економіки, беззаперечного розуміння їх практичного 

значення, умінь сприймати, узагальнювати, аналізувати та критично 

оцінювати професійно важливу інформацію економічного спрямування із 

використанням сучасних інформаційних технологій, усвідомленню 

необхідності у формуванні своєї економічної компетентності як особистісно 

значущої цінності задля забезпечення ефективної професійної діяльності в 

гуманітарній сфері, розвитку їхньої здатності до самоосвіти й самовиховання, 

формуванню базових економічних умінь і навичок та накопиченню 

необхідного досвіду економічної діяльності в майбутній професійній галузі. 

Щодо третьої педагогічної умови – реалізація комплексу виховних 

заходів з формування економічної свідомості студентів гуманітарних 

спеціальностей – то її впровадження у виховний процес закладів вищої освіти 

відбувалося таким чином. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної 

літератури з теми дослідження, ураховуючи наявний практичний досвід 

закладів вищої освіти України з організації виховної роботи студентів, 

власний педагогічний досвід у якості викладача вишу та куратора 

академічних груп, нами було розроблено план виховної роботи з формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у 

навчально-виховному процесі на весь період їх навчання у закладі освіти із 

використання різноманітних форм організації цієї роботи, до яких увійшли 

такі: 
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– аукціони;  

– бесіди, диспути, дискусії на економічні теми: „Економіка родини”, 

„Економіка університету”, „Економіка найближчого оточення”;  

– вікторини, семінари на економічну тематику;  

– зустрічі з керівниками підприємств і господарств, з передовиками 

виробництва, з фахівцями народного господарства з метою ознайомлення 

студентів з режимом економії на підприємствах, з роботою підприємств у 

сучасних умовах господарювання;  

– вечори питань і відповідей; конференції на теми: „Природні багатства 

нашої Батьківщини”; „Економіка нашого району, міста, області”;  

– ділові й рольові ігри на економічну тематику, круглі столи, 

„мозковий штурм”;  

– науково-дослідна робота з проблем економіки;  

– гуртки економічних знань;  

– конкурси на економічну тематику;  

– виховні години „Основи економіки”, „Основи бізнесу”, „Історія  

підприємництва в Україні”, „Курс інвестор-початківець”, „Цінні папери”, 

„Основи оподатковування”, „Економетрика”, „Основи споживчих знань”, 

„Планування кар’єри”, „Основи менеджменту”, „Основи маркетингу”, 

„Бухгалтерський облік”, „Фінансовий аналіз”, „Вивчення основних понять і 

термінів ринкової економіки”;  

– науково-практичні й теоретичні конференції на тему „Мій дім”, 

„Праця й професії”, „Закони й міністри”, „Відкриваємо музичний магазин”, 

„Як працює банк”, „Моя праця вливається в працю моєї країни”, 

„Ощадливість”, „Лицарі копійки в класичній літературі”; 

– оформлення стендів „Економічний вісник” у гуртожитку;  

– виробничі екскурсії;  

– самостійна робота студентів з виконання індивідуальних економічних 

проектів, розв’язку економічних завдань і ін.  

– тренінги з питань економіки;  
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– тематичні економічні тижні;  

– тематичні виставки науково-популярних книг з економіки й 

економічного виховання;  

– фестивалі;  

– участь студентів у різних формах самоврядування;  

– економічне краєзнавство й дослідна робота студентів;  

– ярмарки. 

Підкреслимо, що визначені форми організації виховної роботи зі 

студентами гуманітарних спеціальностей із формування їхньої економічної 

компетентності охоплювали не лише їхню позааудиторну діяльність, а й 

широко використовувались нами в процесі організації їхньої навчальної, 

науково-дослідної та самостійної роботи. 

Рамки тексту дисертаційної роботи не дозволяють нам детально 

описати всі виховні заходи, спрямовані на формування економічної 

свідомості студентів гуманітарних спеціальностей, які були задіяні нами в 

експериментальній роботі, тож ми обмежимось викладом сутності кількох, 

найбільш цікавих, на наш погляд, з них, за допомогою яких ми можемо 

окреслити основні напрями організації виховної роботи з формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в умовах 

навчання й виховання у закладах вищої освіти, ще раз наголошуючи при 

цьому на комплексному характері цих виховних заходів. 

Так, у процесі експериментальної роботи з формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей ЕГ ми 

використовували гру-вікторину „Економіка в нашому житті”, мета якої 

полягала в підвищенні рівня економічних знань студентів та їх 

систематизації. 

Завдання, які ми вирішували в процесі використання цієї гри-

вікторини, були пов’язані з таким: 

– сформувати в студентів знання про різнобічність економіки; 
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– стимулювати прагнення до глибшого й детальнішого вивчення 

економіки;  

– мотивувати розширення кругозору, вміння чітко й лаконічно 

висловлювати власні думки; 

– виховувати вміння підтримувати колектив, прагнення до кращого в 

житті; 

– розвинути пізнавальну активність і логічне мислення студентів; 

– розвинути навички їхнього міжособистісного спілкування; 

– розвинути творчі й інтелектуальні здібності студентів, інтерес до 

навчання, самостійність та наполегливість; 

– виховувати вміння працювати в команді, почуття відповідальності. 

Гра складалася із 7 конкурсів, у яких брали участь дві команди, а також 

дві команди їхніх уболівальників. 

У першому конкурсі „Прямі запитання” кожній команді по черзі 

потрібно було відповісти на 5 запитань. При відсутності відповіді можливість 

відповісти й заробити бали надавалася команді-супернику. Правильна 

відповідь оцінювалась в 1 бал. Гравцям було поставлено такі запитання: 

1. Обов’язкові платежі, які здійснюють фізичні і юридичні особи в 

бюджет? (Очікувана відповідь: податки) 

2. Дохід власників землі? (Очікувана відповідь: Рента) 

3. Цінний папір, який засвідчує право власності на частку в капіталі 

акціонерного товариства й дає право на участь у його прибутках та в 

управлінні підприємством? (Очікувана відповідь: акція) 

4. Здатність товару задовольнити людську потребу? (Очікувана 

відповідь: корисність) 

5. Податок на імпортні товари? (Очікувана відповідь: мито) 

6. Грошове вираження вартості товару? (Очікувана відповідь: Ціна) 

7. Обмін одного товару на інший? (Очікувана відповідь: Бартер) 

8. Посередник на біржі, який укладає операції купівлі-продажу за 

дорученням клієнта? (Очікувана відповідь: Брокер) 
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9. Перевищення видатків над доходами? (Очікувана відповідь: дефіцит) 

10. Національна валюта Китаю? (Очікувана відповідь: юань) 

Для вболівальників команд ми підготували такі запитання: 

1. Фінансова установа? (Очікувана відповідь: банк) 

2. Суперництво між виробниками певного товару? (Очікувана 

відповідь: конкуренція) 

3. Знецінення грошей? (Очікувана відповідь: інфляція) 

4. Рішення продавців продати товар? (Очікувана відповідь: пропозиція) 

5. Товар, який стихійно виділився зі світу товарів, щоб відігравати роль 

загального еквіваленту? (Очікувана відповідь: гроші) 

6. Ціна, що виплачується за використання робочої сили? (Очікувана 

відповідь: зарплата) 

7. Особи, що вкладають кошти в якийсь бізнес? (Очікувана відповідь: 

інвестори) 

8. Рішення покупців купити товар? (Очікувана відповідь: попит) 

9. Винагорода за вид діяльності? (Очікувана відповідь: прибуток) 

10. Національна валюта Франції? (Очікувана відповідь: євро) 

У другому конкурсі – „Економічний практикум” – командам потрібно 

були співвіднести види грошей (монети, паперові гроші, чеки, векселі, 

кредитні картки, банківські рахунки, міжнародні гроші, електронні гроші 

тощо) із роллю, яку вони виконують у суспільстві. За кожну правильну 

відповідь нараховувався 1 бал.  

Поки команди готувались, їхні вболівальники мали спробу дати 

відповіді на такі бліц-запитання: 

1. Де виникли перші паперові гроші? (Очікувана відповідь: Китай ) 

2. Як називаються люди, що виготовляють підробні гроші? (Очікувана 

відповідь: фальшивомонетники) 

3. Хто зображений на банкноті в 50 грн.? (Очікувана відповідь: 

Грушевський) 
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4. Який метал забезпечує всі гроші країни? (Очікувана відповідь: 

золото) 

5. Гроші Європи? (Очікувана відповідь: євро) 

6. Якого кольору долари США? (Очікувана відповідь: зеленого) 

7. Якого кольору банкнота у 20 грн.? (Очікувана відповідь: зеленого) 

8. Хто регулює кількість грошей у країні? (Очікувана відповідь: 

Нацбанк) 

9. Хто зображений на банкноті у 20 грн.? (Очікувана відповідь: Іван 

Франко) 

10. Скільки існує номіналів українських грошей? (Очікувана відповідь: 

9) 

У наступному конкурсі – „Правда, чи ні” – кожному гравцю обох 

команд пропонувалося твердження, яке він повинен був підтвердити або 

заперечити.  

Ми ставили учасникам гри такі запитання: 

1. Мікроекономіка – це галузь економічної науки, яка вивчає 

ефективність функціонування національної економіки. (Очікувана відповідь: 

підтверджую) 

2. Уперше термін „підприємець” увів Рене Кантільйон. (Очікувана 

відповідь: підтверджую) 

3. 2 вересня 1995 р. – день народження гривні. (Очікувана відповідь: 

заперечую) 

4. На 1 грудня 2013 року в Україні, за даними Нацбанку України, 

налічується 100 діючих комерційних банків. (Очікувана відповідь: 

заперечую)  

5. На паперових грошах України зображені лише чоловіки. (Очікувана 

відповідь: заперечую) 

6. Петро І ввів податки на бороди. (Очікувана відповідь: підтверджую) 

7. За 2013 рік загальний прибуток увсіх банків склав близько 1,4 

мільярдів гривень. (Очікувана відповідь: заперечую)  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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8. У Києві нараховується 69 великих підприємств. (Очікувана 

відповідь: заперечую)  

9. У Франції аж до 19 ст. існував податок на двері та вікна, що 

виходили на вулицю. (Очікувана відповідь: підтверджую) 

10. В Україні за станом на 1 березня 2013 р. зареєстровано 1 млн. 346 

тис. підприємств (Очікувана відповідь: підтверджую) 

У четвертому конкурсі – „Студент скаже, як зав’яже” – командам 

давалося завдання пригадати 2 народних прислів’я або приказки, у яких 

ідеться про певне економічне поняття або явище. 

Можливі відповіді були такими: 

Коли гроші говорять – правда мовчить.  

Не май 100 рублів, а май 100 друзів. 

Праця годує, а лінь марнує.  

Хто не робить – той не їсть. 

У конкурсі „Один за одним” командам було потрібно продовжити 

економічний ланцюжок (для першої команди – слово „банк”, а для другої – 

слово „гроші”). Перемагала та команда, у ланцюзі якої було більше ланок на 

момент закінчення конкурсу. 

У передостанньому конкурсі – „Конструктор” – учасникам було 

потрібно дати відповіді на запитання, використовуючи при цьому лише одне 

слово, побудоване із літер, що їм надавались зі слів „карбованець”, „гроші”, 

„гривня”, „фонд”, „маржа”, наприклад: 

1. Фінансова установа (банк) 

2. Куди заливають бензин? (бак) 

3. Сяє на голові? (німб) 

4. Національна валюта Франції? (франк) 

5. Живе у річці? (рак) 

6. Місце де відбуваються торги? (біржа) 

7. Відчуття збиткового тепла? (жар) 

8. Живу в морі? (краб) 
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9. Їм ріжуть (ніж) 

10. Торгова марка в Україні? (Рошен)   

Перемагала та команда, яка першою складала правильну відповідь. 

В останньому конкурсі – „Статистика” – команда, яка набрала більшу 

кількість балів за результатами попередніх конкурсів, отримувала право 

першою відповідати на запитання зі статистики. Причому вона також 

визначала ціну питання (кількість балів від 1 до 50), яка буде розіграна за це 

запитання. Після того, як команда давала відповідь на запитання, команда 

суперників указувала чи більше це число, чи менше. І якщо команда-

суперник угадувала, то отримувала ту кількість балів, яку вказали суперники, 

якщо ж ні, то задані бали отримувала команда-гравець. Потім право відповіді 

переходило до іншої команди. 

Ведучий, оголошуючи запитання, повинен був указати, скільки значне 

число повинна вказати команда. Ми, наприклад, ставили такі питання: 

1. Скільки складає прибуток усіх банків України за 2013 рік? (близько 

2,4 мільярдів гривень) 

2. Скільки становлять світові фінансові активи? (135,5 трильйонів 

доларів США) 

3. Скільки  безробітних нараховується у світі? (близько 197 млн. осіб) 

Отже, гра-вікторина, побудована таким чином, сприяла формуванню 

пізнавального інтересу студентів гуманітарних спеціальностей до 

економічної науки, стимулювала творчі і комунікативні здібності студентів, 

була спрямована на розвиток їхнього логічного, абстрактного, 

комунікативного мислення, покращувала пошуковий інтерес і бажання 

дізнатися щось нове самостійно, сприяла формуванню колективізму та 

розвитку особистісних якостей студентів. 

Зрозуміло, що складність завдань для таких ігор залежить від рівня 

економічних знань, якими володіють студенти, наприклад, у схожій грі 

„Брейн-ринг”, яку ми також використовували в якості виховного заходу зі 
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студентами гуманітарних спеціальностей в ЕГ, рівень складності запитань 

був значно вищий порівняно з попередньою грою-вікториною. 

Мета цієї гри полягала в розвитку пізнавальної сфери студентів та 

їхнього вміння аргументовано викладати свою думку в процесі обговорення 

питання, брати участь у дискусіях. Додатково ми ставили на меті 

вдосконалення навичок групової й індивідуальної роботи студентів та 

закріплення їхніх знань з економічної теорії. 

У грі брали участь три команди студентів, кожна команда обирала 

капітана й назву команди. Ведучий ставив питання з карток, і якщо команда 

знала правильну відповідь, то капітан команди підіймав руку. За кожну 

правильну відповідь студенти отримували 1 бал. У процесі гри студенти 

повинні були знайти відповіді на такі запитання: 

1. Дайте визначення економіки як науки? (Економіка – це наука про 

вибір учасниками виробництва найкращого способу використання ресурсів 

для вдоволення потреб)  

2. Який зв’язок є між макро- і мікроекономікою? (Вони не протистоять, 

а доповнюють одна іншу. Мікроекономіка дає відповіді на більш конкретні 

запитання, а макроекономіка прагне пояснити глибинні причини виникнення 

змін у галузях)  

3. Скільки лауреатів Нобелівської премії за видатні успіхи в розвитку 

економічної науки ви знаєте? Назвіть ім’я кількох із них? (Ян Тімберге, 

Рагнар Фріш, Пол Самуельсон, Василь Леонтьєв, Леонід Кантарович, Жерар 

Дебре, Арматія Сет та ін.)  

4. Перерахуйте основні форми грошей? (Готівкові, монетні, банкнотні, 

паперово-кредитні, депозитні, електронні)  

5. У чому полягають причини інфляції? (Неправильна грошова 

політика центрального банку, кредитна емісія комерційних банків, дефіцит 

державного бюджету)  
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6. Закінчіть речення. Система, що передбачає здійснення способів, 

методів, принципів управління, направляти працю людей, їх знання, досвід, 

інтелект називається … (Менеджмент)  

7. Що таке маркетинг? (Це система управління діяльності фірми щодо 

розробки виробництва і збуту товарів на основі вивчення ринку та з метою 

одержання прибутку)  

8. Які типи ринків існують у сучасній економіці? (Чиста конкуренція, 

монополістична конкуренція, олігополія, монополія)  

9. У чому різниця між попитом і пропозицією? Наведіть приклад із 

життя.  

10. Скільки коштує ділянка землі, якщо рента становить 5 тис., а 

позичковий відсоток – 10%? (50 тис.)  

11. Що таке реклама і які канали використовуються для поширення 

реклами? (Це всебічна інформація для потенційних покупців. Каналів збуту: 

преса, телебачення, радіо, кіно, каталоги, проспекти, листівки, рекламні 

щити, плакати, реклама на транспорті)  

12. Назвіть основні макроекономічні школи? (Кейнсіанство, 

монетаризм, неокенсіанство, інституціоналізм)  

13. Назвіть характерні риси акціонерного товариства. (Обмежена 

відповідальність, голосування за принципом „1 акція – 1 голос”, вихід 

акціонера із товариства не веде до закриття товариства або до зменшення 

його капіталу)  

14. Які заходи повинні здійснити українські банки аби запобігти 

інфляції? (Операції на іноземному ринку з іноземними валютами й 

дорогоцінними металами, зміна дисконтної ставки УБ, зміна норм 

банківських резервів)  

15. Назвіть основні форми безробіття? (Фрикційна, структурна, 

циклічна)  

16. Показник відношення прибутку до обсягу продаж по ціні нижчій, 

ніж по галузі. Про що це свідчить? (Дані свідчать про те, що фірма має 
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проблеми, необхідно терміново реагувати, шукати причини та виправляти 

становище, продовжувати вивчати ринок)  

17. Що таке калькуляція? (Це класифікація витрат за елементами з 

метою розрахунку собівартість одиниці продукції)  

18. Що таке ВВП і ВНП? (Ключові поняття макроекономіки – валовий 

внутрішній продукт і валовий національний продукт)  

19. Охарактеризуйте всі рівні інфляції? (Помірна – 20%, галопуюча – 

20 – 200%, гіперінфляція – від 200%)  

20. Назвіть функції економічної теорії? (Теоретично-пізнавальна, 

методологічна, практична, ідеологічна, господарська)  

У якості прикладу ще одного виховного заходу з формування 

економічної свідомості студентів гуманітарних спеціальностей наводимо 

науково-практичну конференцію, яку було підготовлено та проведено силами 

студентів старших курсів. Темою конференції було обрано „Питання 

економіки та фінансів у сучасному світі”. Студенти під керівництвом своїх 

викладачів готували доповіді та презентували їх перед своїми колегами з 

подальшим обговоренням. Зокрема, було підготовлено наукові повідомлення 

з таких тем: „Проблеми податкового компромісу”, „Прямі іноземні інвестиції 

у сільське господарство України”, „Проблеми та перспективи розвитку ринку 

фінансів в Україні”, „Організаційні зміни як спосіб виживання в умовах 

економічної кризи”, „Формування людського капіталу на сучасному етапі 

суспільного розвитку”, „Антикризове управління персоналом”, 

„Ефективність управління кадровим забезпеченням закладів культури”, 

„Індикатори фінансової безпеки”, „Проблеми оподаткування перекладачів-

фрилансерів та репетиторів” тощо. 

Готуючись до участі в конференції, студенти гуманітарних 

спеціальностей працювали в наукових бібліотеках, здійснювали пошук 

необхідної інформації в електронних пошукових системах, робили 

презентаційний супровід своїх наукових доповідей: таблиці, діаграми, схеми, 

графіки тощо. 
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Подібну наукову конференцію ми проводили зі студентами 

гуманітарних спеціальностей у рамках тижня „Економіки” у вигляді 

наукового диспуту на тему: „Глобальне фінансове протистояння долара 

США і євро та перспективи провідних іноземних валют на світовому ринку”. 

У науковому заході брали участь члени наукових гуртків „Банківський 

аналітик” та „Грошова парадигма”, студенти гуманітарних спеціальностей та 

професорсько-викладацькі колективи економічних кафедр закладів вищої 

освіти. 

У своїх зверненнях до молодих науковців на початку проведення 

диспуту викладачі наголошували, що в сучасному світі недостатньо мати 

енциклопедичні знання, бо найголовніше – це вміння їх застосувати на 

практиці для прийняття правильних рішень, підкреслюючи актуальність 

обраної теми наукового диспуту, оскільки вона є цікавою та важливою для 

всіх українців, а особливо для молодих науковців. 

У ході роботи наукового диспуту студенти гуманітарних 

спеціальностей виступили з такими доповідями: „Євро: історичні передумови 

виникнення нової світової валюти”; „Перспективи євро як світової валюти”; 

„Грошово-кредитне регулювання Європейським центральним банком в 

умовах кризи”; „Причини становлення долара як основної світової резервної 

валюти”; „Роль долара США як провідної валюти світу”; „Перспективи 

долара США як провідної світової валюти”. 

Відзначимо, що виступи студентів були глибокими, аргументованими, 

й дискусія відбувалася цікаво. Відстоюючи свою думку, юні науковці були 

толерантними й виваженими. На наше глибоке переконання, такі наукові 

диспути повинні стати традиційними для студентів гуманітарних 

спеціальностей вишу і допомогти майбутнім фахівцям-гуманітаріям 

сформувати наукове мислення щодо проблем економічної теорії та 

практики.  

У рамках тематичного тижня „Економіка” для студентів гуманітарних 

спеціальностей закладів вищої освіти ми готували та проводили тематичні 
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виховні години, конкурси стінгазет, плакатів на економічну тематику, 

виставки творчих та дослідницьких робіт студентів. 

Також нами було проведено конкурс на кращу команду-знавця 

економічних дисциплін. Конкурс складався з шести турів. Кожна команда в 

турі „Візитка” представила свою назву, девіз та емблему. У цікавій 

гумористичній формі, демонструючи свої акторські здібності, студенти 

презентували бачення своєї майбутньої професії в сучасних соціально-

економічних умовах. В інтелектуальному двобої „Биті професіонали” 

команди блискуче давали відповіді на фахові та економічні запитання. У 

конкурсі „Слідство ведуть знавці” студенти швидко підібрали до визначень 

виробничо-економічних показників відповідні їм терміни. Капітани команд у 

турі „Лото-сюрприз” давали правильні відповіді і на професійні питання, і на 

запитання загальної ерудиції. Добре справилися команди із домашнім 

завданням „Економічний єралаш”, у якому необхідно було проілюструвати 

цікавими гумористичними зображеннями запропоновані тези з економічного 

й соціального життя України. У перервах між конкурсами глядачі та 

вболівальники насолоджувалися співом та грою на музичних інструментах 

студентів Інституту культури та мистецтв. 

Навчально-виховні заходи, що відбулися в рамках проведення 

тематичного тижня „Економіка” для студентів гуманітарних спеціальностей 

вишу, сприяли урізноманітненню та збагаченню форм і методів організації 

навчально-виховного процесу з формування їхньої економічної 

компетентності. 

Організована в такий спосіб виховна робота з формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей сприяла розвитку 

особистісних якостей та лідерських здібностей студентів, які забезпечують 

успішність виконання професійної діяльності в процесі вирішення 

економічних завдань, формуванню позитивного ставлення до майбутньої 

професійної діяльності, розвитку базових економічних умінь і навичок 
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студентів та накопиченню достатнього досвіду економічної діяльності в 

навчально-виховному процесі закладу вищої освіти. 

Загалом реалізація в навчально-виховному процесі закладів вищої 

освіти озроблених нами педагогічних умов ставила на меті досягнення 

головного завдання нашої науково-дослідної роботи – ефективне формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей. Аналіз 

результатів проведеної роботи буде представлено в наступному підрозділі 

нашої дисертаційної роботи. 

  

 

2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи з формування 

економічної компетентності в студентів гуманітарних спеціальностей 

закладів вищої освіти 

 

На оцінювально-корекційному етапі нашого експериментального 

дослідження передбачалось проведення аналізу результатів роботи з 

формування економічної компетентності в студентів гуманітарних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти, а саме: 

проведення оцінки ефективності розроблених та впроваджених у навчально-

виховний процес вищів педагогічних умов. З цією метою нами було 

проведено повторну діагностику рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в ЕГ та КГ за 

окремими критеріями і загалом.  

Методика проведення діагностики залишилася практично незмінною: 

анкетування, тестування, проведення індивідуальних і колективних бесід, 

кількісно-якісний аналіз діяльності й поведінки студентів, а також 

результатів цих дій, здійснюваних за допомогою педагогічного 

спостереження. 
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За результатами проведеної повторної діагностики ми можемо 

стверджувати, що, на відміну від студенів КГ, студенти ЕГ наприкінці 

проведення нашого експерименту продемонстрували цілісність та міцність 

системи знань у галузі економіки, глибину знань цілей, завдань, основних 

ідей, категорій економічної теорії; розуміння системи зв’язків і залежностей 

в економіці; уміння сприймати, узагальнювати, аналізувати та критично 

оцінювати професійно важливу інформацію економічного спрямування із 

використанням сучасних інформаційних технологій; достатній досвід роботи 

з інформацією економічного спрямування в багатьох електронних пошукових 

системах та різноманітних довідково-бібліографічних каталогах, 

сформованість навичок роботи з іншими джерелами інформації; 

усвідомленість необхідності у формуванні своєї економічної компетентності 

як особистісно значущої цінності задля забезпечення ефективної професійної 

діяльності в гуманітарній сфері; потребу у формуванні й самовихованні своєї 

економічної компетентності, прагнення до особистісного самовдосконалення, 

позитивно виражене ставлення до майбутньої професійної діяльності; 

прагнення й здатність до самоосвіти та самовиховання; сформованість на 

високому рівні особистісних якостей та лідерських здібностей, які 

забезпечують успішність виконання професійної діяльності в процесі 

вирішення економічних завдань; високий рівень самооцінки; розвинені базові 

економічні вміння й навички, достатній досвід економічної діяльності, 

набутий у процесі навчання та навчальних або позанавчальних практик. 

Кількісні показники щодо розподілу студентів гуманітарних 

спеціальностей в ЕГ та у КГ за рівнями сформованості економічної 

компетентності наприкінці експерименту за кожним окремим критерієм та за 

досліджуваним явищем загалом надано в таких таблицях та рисунках. 
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Таблиця 2.1 

Результати діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за когнітивно-

інформаційним критерієм на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту 

Рівень 
ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Високий 77 44,77 10 5,99 

Середній 67 38,95 71 42,51 

Низький 28 16,28 86 51,50 

 

Як бачимо, наприкінці експерименту більшість студентів ЕГ (77 осіб, 

або 44,77%) перебувають на високому рівні сформованості економічної 

компетентності за когнітивно-інформаційним рівнем, лише на 10 студентів 

менше (38,95%) досягли середнього рівня сформованості означеного явища 

за цим критерієм. Загалом майже 85% студентів ЕГ знаходяться на високому 

та середньому рівнях сформованості економічної компетентності. Натомість 

більша частина студентів КГ (86 осіб, або 51,5%) залишилась на низькому 

рівні сформованості економічної компетентності. Порівняно зі студентами з 

ЕГ, кількість студентів КГ, які демонструють високий рівень сформованості 

економічної компетентності, є майже у 8 разів нижчою.    

Статистична вірогідність отриманих результатів діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

когнітивно-інформаційним критерієм на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту нами була перевірена за допомогою критерію Пірсона 
2
. 
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Таблиця 2.2 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за когнітивно-

інформаційним критерієм на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту за допомогою критерію Пірсона 
2
 

 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 

(ƒЕ - 

ƒT) 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
/ƒT 

Високий рівень ЕГ 77 42.84 34.16 1166.91 27.239 

Високий рівень КГ 10 44.16 -34.16 1166.91 26.425 

Середній рівень ЕГ 67 67.95 -0.95 0.9 0.013 

Середній рівень КГ 71 70.05 0.95 0.9 0.013 

Низький рівень ЕГ 18 51.21 -33.21 1102.9 21.537 

Низький рівень КГ 86 52.79 33.21 1102.9 20.892 

Суми 329 329 - - 96.119 

Результат: χ
2

Емп = 96.119 

 

Критичні значення χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Отримане значення χ
2

емп більше критичного значення, а отже, 

розбіжності між розподілами є статистично вірогідними (гіпотеза Н1). 

Це означає, що на оцінювально-корекційному етапі експерименту 

результати діагностики рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів в ЕГ та КГ за когнітивно-інформаційним критерієм мали 

статистично вірогідні розбіжності. У той же час ми відмічаємо, що різниця в 

розподілі студентів ЕГ та КГ, які знаходяться на середньому рівні 

сформованості економічної компетентності за цим критерієм, не є 
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статистично вірогідною (значення критерію Пірсона 
2 

складає 0,028 при 

критичних значеннях 5,991 та 9,21). 

Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за 

когнітивно-інформаційним критерієм представлена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей за когнітивно-інформаційним критерієм 

 

Як бачимо, кількість студентів в ЕГ з високим рівнем сформованості 

економічної компетентності наприкінці експерименту збільшилася на 66 

осіб, або в 7 разів (з 6,4% до 44,77%), в той час як у КГ відповідна кількість 

студентів зросла лише вдвічі (з 5 осіб на початку дослідження до 10 осіб у 

кінці). Зміни в розподілі студентів ЕГ та КГ на середньому рівні 

сформованості економічної компетентності наприкінці дослідження є 

незначними порівняно із констатувальним етапом експерименту (+9 в ЕГ та 

+10 у КГ, або близько 5% в обох групах). Проте очевидною є різниця в 
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розподілі студентів, які брали участь в експерименті, на низькому рівні 

сформованості економічної компетентності: якщо в ЕГ кількість таких 

студентів наприкінці експерименту зменшилась на 75 осіб (або майже на 

44%), то у КГ зміна скала лише 15 студентів (менш ніж 10%). 

Після проведення повторної діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за 

мотиваційно-ціннісним критерієм у кінці експерименту ми отримали такі 

результати, які представлено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Результати діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за мотиваційно-

ціннісним критерієм на оцінювально-корекційному етапі експерименту 

Рівень 
ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Високий 91 52,91 40 23,95 

Середній 61 35,47 65 38,92 

Низький 20 11,62 62 37,13 

 

Ми бачимо, що кількість студенів в ЕГ з високим рівнем сформованості 

економічної компетентності за цим критерієм більш ніж удвічі перевищує 

таких саме студентів у КГ. Незначними є відмінності в розподілі студентів в 

обох групах за середнім рівнем сформованості досліджуваного явища, проте 

студентів ЕГ з низьким рівнем сформованості економічної компетентності у 

три з половиною рази менше, ніж їхніх однолітків у КГ, а загалом ця цифра в 

ЕГ сягає трохи більше 10%, в той час як більш ніж третина студентів у КГ 

залишилась на низькому рівні сформованості економічної компетентності за 

мотиваційно-когнітивним критерієм. 

Статистична вірогідність отриманих результатів діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 
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мотиваційно-ціннісним критерієм на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту нами була перевірена за допомогою критерію Пірсона 
2
. 

Таблиця 2.4 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

мотиваційно-ціннісним критерієм на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту за допомогою критерію Пірсона 
2
 

 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 

(ƒЕ - 

ƒT) 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
/ƒT 

Високий рівень ЕГ 91 66.47 24.53 601.72 9.053 

Високий рівень КГ 40 64.53 -24.53 601.72 9.325 

Середній рівень ЕГ 61 63.93 -2.93 8.58 0.134 

Середній рівень КГ 65 62.07 2.93 8.58 0.138 

Низький рівень ЕГ 20 41.6 -21.6 466.56 11.215 

Низький рівень КГ 62 40.4 21.6 466.56 11.549 

Суми 339 339 - - 41.414 

Результат: χ
2

Емп = 41.414 

 

Критичні значення χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Отримане значення χ
2

емп більше критичного значення, а отже, 

розбіжності між розподілами є статистично вірогідними (гіпотеза Н1). 

Це означає, що на оцінювально-корекційному етапі експерименту 

результати діагностики рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів в ЕГ та КГ за мотиваційно-ціннісним критерієм мали статистично 

вірогідні розбіжності. Ми знову звертаємо увагу на те, що показник критерію 

Пірсона 
2
 для студентів ЕГ та КГ із середнім рівнем сформованості 



178 

 

економічної компетентності за цим критерієм є нижчим за критичні значення 

(лише 0,272 при критичних значеннях у 5,991 та 9,21).  

Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за 

мотиваційно-ціннісним критерієм представлена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей за мотиваційно-ціннісним критерієм 

 

З цього рисунка бачимо, що кількість студентів ЕГ з високим рівнем 

сформованості економічної компетентності наприкінці експерименту 

збільшилась з 23,95% до 52,91%, кількість студентів з низьким рівнем 

сформованості за цим критерієм зменшилась з 77 до 20 осіб. Динаміка змін у 

КГ не є такою вражаючою: збільшення студентів КГ з високим рівнем 

сформованості економічної компетентності за мотиваційно-ціннісним 

критерієм становить лише 7%, а кількість тих, хто залишився на низькому 
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рівні, порівняно з констатувальним етапом експерименту лише на 13% 

менше. 

Діагностику рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей за особистісно-діяльнісним критерієм 

у кінці експерименту представлено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Результати діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за особистісно-

діяльнісним критерієм на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту 

Рівень 
ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Високий 60 34,88 20 11,98 

Середній 90 52,33 67 40,12 

Низький 22 12,79 80 47,90 

 

Ми бачимо, що 52,33 % студентів ЕГ перебуває на середньому рівні 

сформованості економічної компетентності за особистісно-діяльнісним 

критерієм наприкінці експерименту, а разом зі студентами з високим рівнем 

сформованості цього явища вони складають більш ніж 87% від загальної 

кількості осіб в ЕГ. Ситуація в КГ є протилежною: майже половина студентів 

залишилась на низькому рівні сформованості економічної компетентності за 

цим критерієм (47,9%), у той час досягти високого рівня спромоглись лише 

близько 12% студентів у КГ (у тричі менше порівняно зі студентами ЕГ). 

Статистична вірогідність отриманих результатів діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

мотиваційно-ціннісним критерієм на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту нами була перевірена за допомогою критерію Пірсона 
2
. 
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Таблиця 2.6 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за 

мотиваційно-ціннісним критерієм на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту за допомогою критерію Пірсона 
2
 

 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 
(ƒЕ - ƒT) 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
/ƒT 

Високий рівень ЕГ 60 40.59 19.41 376.75 9.282 

Високий рівень КГ 20 39.41 -19.41 376.75 9.56 

Середній рівень ЕГ 90 79.66 10.34 106.92 1.342 

Середній рівень КГ 67 77.34 -10.34 106.92 1.382 

Низький рівень ЕГ 22 51.75 -29.75 885.06 17.103 

Низький рівень КГ 80 50.25 29.75 885.06 17.613 

Суми 339 339 - - 56.282 

Результат: χ
2

Емп = 56.282 

 

Критичні значення χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Отримане значення χ
2

емп більше критичного значення, а отже, 

розбіжності між розподілами є статистично вірогідними (гіпотеза Н1). 

Це означає, що на оцінювально-корекційному етапі експерименту 

результати діагностики рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів в ЕГ та КГ за особистісно-діяльнісним критерієм мали статистично 

вірогідні розбіжності. Зазначимо, що показник критерію Пірсона 
2 

для 

студентів ЕГ та КГ із середнім рівнем сформованості економічної 

компетентності за цим критерієм є більш високим порівняно з його 
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аналогами за когнітивно-інформаційним та мотиваційно-ціннісним 

критеріями й складає 2,724, але все ж таки не дістає меж статистичної 

вірогідності (5,991 та 9,21).  

Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за 

особистісно-діяльнісним критерієм представлена на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей за особистісно-діяльнісним критерієм 

 

Отже, порівняно з констатувальним етапом нашого 

експериментального дослідження кількість студентів ЕГ з високим рівнем 

сформованості економічної компетентності за особистісно-діяльнісним 

критерієм зросла більш ніж утричі, або на 24,42%, спостерігається й динаміка 

змін у студентів ЕГ із середнім рівнем сформованості цього явища за цим 

критерієм з 44 осіб до 90, або на 26,74%, різко зменшилась кількість 

студентів з низьким рівнем сформованості економічної компетентності – в 
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абсолютному вигляді на 88 осіб, а у відсотковому на 51,16%. Відповідні 

зміни у студентів КГ складають лише 4,19% (високий рівень), 10,78% 

(середній рівень) та 20,96%. Позитивна динаміка в перерозподілі студентів 

ЕГ із середнім та низьким рівнем сформованості економічної компетентності 

за особистісно-діяльнісним критерієм є у два з половиною рази кращою, ніж 

та сама у студентів КГ, проте студенти КГ з високим рівнем сформованості 

цього явища наприкінці експерименту порівняно з констатувальним етапом 

діагностики поступаються в темпах динаміки своїм колегам з ЕГ майже в 

шість разів. 

Проаналізувавши результати повторної діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей в ЕГ та КГ порівняно з первинною діагностикою на 

констатувальному етапі нашого експерименту, ми можемо перейти до аналізу 

результатів проведеного експериментального дослідження з формування 

економічної компетентності загалом. Отримані дані представлено в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Результати діагностики рівнів сформованості економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей загалом на 

оцінювально-корекційному етапі експерименту 

Рівень 
ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Високий 76 44,19 23 13,77 

Середній 73 42,44 68 40,72 

Низький 23 13,37 76 45,51 

 

Очевидною є різниця в кількості студентів ЕГ та КГ з високим рівнем 

сформованості економічної компетентності наприкінці експерименту, яка 

складає 53 особи в абсолютному вираженні, або понад 30% на перевагу 

студентів ЕГ. Ситуація залишається повністю дзеркальною (натомість, 

обернено пропорційною), якщо аналізувати кількість студентів ЕГ та КГ, які 
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залишилася на низькому рівні сформованості досліджуваного явища: у цьому 

випадку саме в КГ ми діагностуємо на 53 особи більше таких студентів. 

Незначною є різниця між кількістю студентів ЕГ та КГ, які перебувають на 

середньому рівні сформованості економічної компетентності на 

оцінювально-корекційному етапі експерименту. 

Статистична вірогідність отриманих результатів діагностики рівнів 

сформованості економічної компетентності гуманітарних спеціальностей 

загалом на оцінювально-корекційному етапі експерименту нами була 

перевірена за допомогою критерію Пірсона 
2
. 

Таблиця 2.8 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

економічної компетентності гуманітарних спеціальностей за всіма 

критеріями на оцінювально-корекційному етапі експерименту за 

допомогою критерію Пірсона 
2
 

 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 

(ƒЕ - 

ƒT) 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
 

(ƒЕ - 

ƒT)
2
/ƒT 

Високий рівень ЕГ 76 50.23 25.77 664.09 13.221 

Високий рівень КГ 23 48.77 -25.77 664.09 13.617 

Середній рівень ЕГ 73 71.54 1.46 2.13 0.03 

Середній рівень КГ 68 69.46 -1.46 2.13 0.031 

Низький рівень ЕГ 23 50.23 -27.23 741.47 14.761 

Низький рівень КГ 76 48.77 27.23 741.47 15.203 

Суми 339 339 - - 56.863 

Результат: χ
2

Емп = 56.863 

 

Критичні значення χ
2
 при v=2 

v 
p 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 
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Отримане значення χ
2

емп більше критичного значення, а отже, 

розбіжності між розподілами є статистично вірогідними (гіпотеза Н1). 

Це означає, що на оцінювально-корекційному етапі експерименту 

результати діагностики рівнів сформованості економічної компетентності 

студентів в ЕГ та КГ за трьома критеріями мали статистично вірогідні 

розбіжності. Проте очікувано ми спостерігаємо статистично невірогідні 

відмінності в розподілі студентів ЕГ та КГ із середнім рівнем сформованості 

економічної компетентності за результатами діагностики на оцінювально-

корекційному етапі нашого експерименту. Пояснення щодо цього явища буде 

надано далі в цьому підрозділі нашої дисертаційної роботи. 

Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей за 

трьома критеріями представлена на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями 

сформованості економічної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей за трьома критеріями 
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Як бачимо, порівняно із констатувальним етапом експерименту на 

оцінювально-корекційному етапі дослідження кількість студентів ЕГ з 

високим рівнем сформованості економічної компетентності загалом 

збільшилась на 55 осіб, або на 31,98%, кількість студентів із середнім рівнем 

сформованості досліджуваного явища теж збільшилась на 18 осіб, або на 

10,47%, проте кількість студентів ЕГ з низьким рівнем сформованості 

економічної компетентності знизилась з 96 до 23, або на 42,44%. Натомість, у 

КГ ми констатуємо збільшення кількості студентів з високим рівнем 

сформованості цієї компетентності лише на 8 осіб, або на 4,79%, із середнім 

рівнем – на 16 осіб, або на 9,58%, а зменшення кількості студентів КГ з 

низьким рівнем сформованості економічної компетентності складає лише 

14,37%. Загалом, за результатами проведення експериментального 

дослідження понад 85% студентів ЕГ продемонстрували високий та середній 

рівень сформованості економічної компетентності, водночас майже половина 

студентів КГ (45,51%) залишилась на низькому рівні сформованості 

досліджуваного явища. 

Той факт, що ми не змогли підтвердити статистичну вірогідність у 

розподілі студентів ЕГ та КГ, які наприкінці експерименту перебувають на 

середньому рівні сформованості економічної компетентності, за допомогою 

критерію Пірсона 
2
, ми можемо пояснити таким чином. 

За результатами проведення експериментального дослідження ми 

спостерігаємо суттєві позитивні зміни в перерозподілі студентів ЕГ за 

рівнями сформованості їхньої економічної компетентності: приріст студентів 

з високим рівнем склав наприкінці експерименту 55 осіб (50 з них, або 

29,07%, перейшли до цієї групи, перебуваючи на констатувальному етапі 

експерименту на середньому рівні, а ще 5 осіб (2,91%) спромоглися досягти 

високого рівня сформованості економічної компетентності в кінці 

експерименту, первісно демонструючи низький рівень); так само 68 студентів 

ЕГ з низьким рівнем економічної компетентності (39,53%) наприкінці 

експерименту потрапили до групи із середнім рівнем сформованості 

досліджуваного явища. Тобто позитивні зміни в процесі експерименту 
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продемонстрували понад 70% студентів ЕГ. Водночас ми бачимо, що лише 8 

студентів КГ (4,79%), які на початковому етапі перебували на середньому 

рівні сформованості економічної компетентності, покращили свій рівень до 

високого, ще 22 особи (13,17%) просунулись з низького рівня до середнього. 

Отже, приблизно однакова кількість студентів ЕГ та КГ на оцінювально-

корекційному етапі експерименту із середнім рівнем сформованості 

економічної компетентності має різну природу: в ЕГ вона сформована за 

рахунок переходу студентів з низького рівня на середній, а у КГ вона 

практично не змінилась порівняно з діагностикою на констатувальному етапі 

експерименту. Це пояснення ми можемо підтвердити за допомогою 

розрахунків t-критерію Стьюдента, які представлено в табл. 2.9 та 2.10 і на 

рис. 2.6 і 2.7. 

Таблиця 2.9 

Розрахунок t-критерію Стьюдента щодо перерозподілу студентів ЕГ за 

рівнями сформованості економічної компетентності у процесі 

проведення експериментального дослідження 

№ 

Вибірки 
Відхилення від 

середнього 

Квадрати 
відхилень 

 

Пози-
тивний 
приріст 

за 
рівнями 

Залиши-
лись на 

поперед-
ньому 
рівні 

У кінці 
експери-

менту  

На 
початку 
експери-

менту 

У кінці 
експери-

менту 

На 
початку 
експери-

менту 

Високий 
рівень 

55  21  12.33  4.67  152.029  21.809  

Середній 
рівень 

73  5  30.33  -11.33  919.909  128.369  

Низький 
рівень 

0  23  -42.67  6.67  
 

1820.729  
44.489  

Суми 128 49 -0.01 0.01 2892.667 194.667 

Середнє 
значення 

42.67 16.33         

Результат: tЕмп = 14.869 
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Критичні значення: 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.78 4.6 

 

Як бачимо, 128 студентів ЕГ, або 74,42% від їх загальної кількості, 

зазнали позитивних змін у перерозподілі за рівнями сформованості 

економічної компетентності за результатами проведення нашого 

дослідження, тобто продемонстрували просування з більш низького рівня на 

більш високий. Лише 23 особи, або 13,37% студентів ЕГ, не зазнали впливу 

від упроваджених нами педагогічних дій та залишилися на низькому рівні 

сформованості економічної компетентності. При цьому позитивний приріст 

на середньому рівні сформованості досліджуваного явища склав 68 осіб, або 

39,53% від загальної кількості студентів ЕГ. 

На рис. 2.6 ми можемо бачити, що отримане емпіричне значення t-

критерію Стьюдента потрапляє до зони значущості.  

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

      2,78   4,6 

Рис. 2.6. T-критерій Стьюдента в зоні значущості 

 

 

Тепер перейдемо до аналізу перерозподілу студентів КГ за рівнями 

сформованості економічної компетентності в процесі проведення 

експериментального дослідження  за допомогою t-критерію Стьюдента. 

 

Зона незначущості 
Зона значущості 

 

14,869 
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Таблиця 2.10 

Розрахунок t-критерію Стьюдента щодо перерозподілу студентів ЕГ за 

рівнями сформованості економічної компетентності в процесі 

проведення експериментального дослідження 

№ 

Вибірки 
Відхилення від 

середнього 

Квадрати 

відхилень 

 

Пози-

тивний 

приріст 

за 

рівнями 

Залиши-

лись на 

поперед-

ньому рівні 

У кінці 

експери-

менту  

На 

початку 

експери-

менту 

У кінці 

експери

-менту 

На 

початку 

експери-

менту 

Високий 

рівень 
8  15  -2.67  -30  7.129  900  

Середній 

рівень 
24  44  13.33  -1  177.689  1  

Низький 

рівень 
0  76  -10.67  31  113.849  961  

Суми 32 135 -0.01 0 298.667 1862 

Середнє 

значення 
10.67 45         

Результат: tЕмп = 0.16 

 

Критичні значення: 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.78 4.6 

 

Як бачимо, у КГ лише 32 студенти, або 19,16%, продемонстрували 

позитивні зміни в розподілі за рівнями сформованості економічної 

компетентності, тобто просунулися з більш низького рівня на більш високий.  
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Проте 135 студентів у КГ, або 80,84%, не зазнали ніяких змін, а якщо 

не враховувати 15 осіб з КГ, які перебували на високому рівні сформованості 

економічної компетентності на констатувальному етапі експерименту, то 

можна говорити про те, що 120 студентів у КГ (71,86%) залишились на 

середньому та низькому рівні сформованості досліджуваного явища. 

При цьому позитивний приріст на середньому рівні сформованості 

досліджуваного явища склав у КГ лише 24 особи, або 14,37%, що майже 

втричі менше, ніж такий само показник у студентів ЕГ. 

На рис. 2.7 ми можемо бачити, що отримане емпіричне значення t-

критерію Стьюдента потрапляє до зони незначущості. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

      2,78   4,6 

Рис. 2.7. T-критерій Стьюдента в зоні незначущості 

 

Отже, за допомогою t-критерію Стьюдента ми встановили, що 

позитивні зміни в перерозподілі студентів ЕГ за рівнями сформованості 

їхньої економічної компетентності на оцінювально-корекційному етапі 

експерименту порівняно з констатувальним етапом (зокрема й за середнім 

рівнем) є статистично значущими, водночас як несуттєві зміни в КГ не 

можуть бути визначені як статистично вірогідні. 

У табл. 2.11 представлено узагальнені порівняльні кількісні показники 

в розподілі студентів ЕГ і КГ на констатувальному та оцінювально-

корекційному етапах експерименту за рівнями сформованості економічної 

компетентності за окремими критеріями та досліджуваним явищем загалом. 

Зона незначущості 
 

0,16 

 

Зона значущості 
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Таблиця 2.11 

Узагальнені порівняльні кількісні показники в розподілі студентів ЕГ та 

КГ на констатувальному та оцінювально-корекційному етапах 

експерименту за рівнями сформованості економічної компетентності за 

трьома критеріями та загалом 

 

 

Критерій 

Показники на констатувальному 

етапі експерименту, % 

Показники на оцінювально-

корекційному етапі експерименту, 

% 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Когнітивно-

інформаційний 
6,40 2,99 33,72 36,53 59,88 60,48 44,77 5,99 38,95 42,51 16,28 51,50 

Мотиваційно-

ціннісний 
19,19 16,17 36,05 32,93 44,77 50,90 52,91 23,95 35,47 38,92 11,62 37,13 

Особистісно-

діяльнісний 
10,47 7,78 25,58 23,35 63,95 68,86 34,88 11,98 52,33 40,12 12,79 47,90 

За явищем 

загалом 
12,21 8,98 31,98 31,14 55,81 59,88 44,19 13,77 42,44 40,72 13,37 45,51 

 

Отже, проведений аналіз результатів експериментальної роботи з 

формування економічної компетентності в студентів гуманітарних 

спеціальностей у навчально-виховному процесі вишу довів ефективність 

розроблених нами педагогічних умов ефективного формування 

досліджуваного явища в студентів гуманітарних спеціальностей, про що 

свідчить і позитивна динаміка в перерозподілі студентів ЕГ за рівнями 

сформованості їхньої економічної компетентності наприкінці експерименту 

за кожним окремим критерієм і за досліджуваним явищем загалом (кількісні 

показники), і цілісність та міцність системи знань у галузі економіки, 

глибину знань цілей, завдань, основних ідей, категорій економічної теорії; 

розуміння системи зв’язків і залежностей в економіці; вміння сприймати, 

узагальнювати, аналізувати та критично оцінювати професійно важливу 
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інформацію економічного спрямування із використанням сучасних 

інформаційних технологій; досвід роботи з інформацією економічного 

спрямування в багатьох електронних пошукових системах та різноманітних 

довідково-бібліографічних каталогах, сформованість навичок роботи з 

іншими джерелами інформації; усвідомленість необхідності у формуванні 

своєї економічної компетентності як особистісно значущої цінності для 

забезпечення ефективної професійної діяльності в гуманітарній сфері; 

потребу у формуванні й самовихованні власної економічної компетентності, 

прагнення до особистісного самовдосконалення, ґрунтовний характер 

інтересів і мотивів майбутньої професійної діяльності в економічній сфері; 

усвідомлене обрання свого професійного фаху, позитивно виражене 

ставлення до майбутньої професійної діяльності; прагнення й здатність до 

самоосвіти й самовиховання; сформованість на високому рівні особистісних 

якостей та лідерських здібностей, які забезпечують успішність виконання 

професійної діяльності в процесі вирішення економічних завдань; високий 

рівень самооцінки; розвинені базові економічні вміння й навички, достатній 

досвід економічної діяльності, набутий у процесі навчання та навчальних або 

позанавчальних практик (якісні показники). 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі нашої дисертаційної роботи розроблено педагогічні 

умови ефективного формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі вишу, надано їх 

науково-теоретичне обґрунтування, визначено шляхи їх реалізації в умовах 

навчання та виховання у закладах вищої освіти, проведено аналіз результатів 

експериментальної роботи. 
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Обґрунтовано, що формування економічної компетентності у студентів 

гуманітарних спеціальностей буде ефективним, якщо в навчально-виховному 

процесі закладів вищої освіти будуть реалізовані такі педагогічні умови: 

1) збагачення змісту дисциплін фахової підготовки студентів 

гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні економічні 

процеси в суспільстві; 

2) використання в освітньому процесі технологій проектного та 

модульного навчання з проблем економічної теорії та практики; 

3) реалізація комплексу виховних заходів з формування економічної 

свідомості студентів гуманітарних спеціальностей. 

Визначено, що процес формування економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей в умовах навчання й виховання у 

закладах вищої освіти представлено у вигляді трьох взаємозалежних фаз 

(стадій), які умовно можна позначити як теоретико-методологічну 

(передбачає визначення основних наукових підходів та принципів, що 

слугують науковим підґрунтям процесу формування економічної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей вишу, уточнення 

сутності та змісту досліджуваного явища, визначення його структури, 

розробку критеріїв, визначення показників сформованості економічної 

компетентності відповідно до високого, середнього та низького рівнів, 

обґрунтування педагогічних умов ефективного формування цієї 

компетентності), технологічну (діагностика рівнів сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей та 

реалізація розроблених педагогічних умов у навчально-виховному процесі 

закладів вищої освіти), і результативно-аналітичну (аналіз результатів 

експериментального дослідження). Визначені стадії процесу формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в умовах 

навчання й виховання у закладах вищої освіти знаходяться у цілковитій 

відповідності до етапів проведення нашого експериментального дослідження. 
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Вирішуючи завдання збагачення змісту дисциплін фахової підготовки 

студентів гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають сучасні 

економічні процеси в суспільстві (перша педагогічна умова), нами було 

розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес вишів додаткові 

модулі у структурі таких навчальних дисциплін: „Філософія” – Філософські 

засади економічної теорії, „Педагогіка” – Економічна педагогіка як процес 

інтеграції економіки й педагогіки, „Психологія” – Теоретичні питання 

економічної психології, „Інформаційні технології” – Роль інформаційних 

технологій у сучасній економічній науці, „Історія світової та української 

культури” – Мистецтво як авангард економіки, в рамках викладання курсів 

мистецько-теоретичних дисциплін – Економіка концертної (вокальної, 

художньої) діяльності, при викладанні курсів з ділової іноземної мови та з 

практики усного та писемного мовлення – використання текстів економічної 

спрямованості. 

На прикладі впровадження в навчально-виховний процес закладів 

вищої освіти розробленого нами спецкурсу „Економічна культура” для 

студентів гуманітарних спеціальностей було показано шляхи використання в 

освітньому процесі технологій проектного та модульного навчання з проблем 

економічної теорії та практики. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної 

літератури з теми дослідження, ураховуючи наявний практичний досвід 

закладів вищої освіти України з організації виховної роботи студентів, 

власний педагогічний досвід у якості викладача вишу та куратора 

академічних груп, нами було розроблено план виховної роботи з формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у 

навчально-виховному процесі закладів вищої освіти на весь період їх 

навчання у закладі освіти із використання різноманітних форм організації 

цієї роботи, до яких увійшли аукціони, бесіди, диспути, дискусії на 

економічну тематику, ділові та рольові ігри, круглі столи з обговорення 

економічних питань, виховні години, конкурси, тренінги, ярмарки, 
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організація самостійної та науково-дослідної роботи студентів гуманітарних 

спеціальностей з формування їхньої економічної компетентності. 

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

засвідчив, що порівняно із констатувальним етапом експерименту на 

оцінювально-корекційному етапі дослідження кількість студентів ЕГ з 

високим рівнем сформованості економічної компетентності загалом 

збільшилась на 55 осіб, або на 31,98%, кількість студентів із середнім рівнем 

сформованості досліджуваного явища теж збільшилась на 18 осіб, або на 

10,47%, проте кількість студентів ЕГ з низьким рівнем сформованості 

економічної компетентності знизилась з 96 до 23, або на 42,44%. Натомість, у 

КГ ми констатували збільшення кількості студентів з високим рівнем 

сформованості цієї компетентності лише на 8 осіб, або на 4,79%, із середнім 

рівнем – на 16 осіб, або на 9,58%, а зменшення кількості студентів КГ з 

низьким рівнем сформованості економічної компетентності склало лише 

14,37%. Загалом, за результатами проведення експериментального 

дослідження понад 85% студентів ЕГ продемонстрували високий та середній 

рівень сформованості економічної компетентності, водночас майже половина 

студентів КГ (45,51%) залишились на низькому рівні сформованості 

досліджуваного явища.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення проблеми формування економічної компетентності в студентів 

гуманітарних спеціальностей, що пов’язане з розробкою та впровадженням у 

навчально-виховний процес закладу вищої освіти відповідних педагогічних 

умов. 

1. Аналіз стану розробки проблеми формування економічної 

компетентності в майбутніх фахівців у закладах вищої освіти засвідчив 

складність та багатогранність цієї проблеми.  

Установлено, що в наукових працях сучасних вітчизняних і зарубіжних 

дослідників значну увагу приділено необхідності створення в студентів 

позитивної мотивації у процесі досягнення певного рівня економічної 

культури, визначенню видів діяльності, спрямованої на формування 

економічного мислення й відповідних якостей особистості фахівців, 

насиченню освітнього процесу економічною інформацією, збагаченню 

міжпредметної взаємодії економічних та фахових дисциплін із 

використанням розвивального потенціалу проектного навчання. Проте, 

проблема формування економічної компетентності студентів неекономічного 

профілю загалом та гуманітарних спеціальностей зокрема залишається 

недостатньо дослідженою.  

2. На основі проведеного теоретичного аналізу з’ясовано, що 

економічна компетентність студентів гуманітарних спеціальностей є 

комплексною інтегративною функційною якістю майбутнього фахівця 

гуманітарного профілю, основу якої становлять розвинене економічне 

мислення й світогляд, а головними характеристиками якої є наявність у 

студентів фундаментальних наукових і прикладних знань у галузі економіки, 

знань правових норм, які визначають економічну діяльність, культури 

ділового спілкування, базових економічних понять, сформованість навичок 

та вмінь, необхідних для вирішення економічних проблем, пов’язаних із 
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майбутньою професійною діяльністю, готовність до здійснення ефективної 

економічної діяльності в майбутній професії, високий рівень розвитку 

відповідних особистісних якостей у сучасних умовах ринкової конкуренції.  

Виокремлено такі компоненти економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей: інформаційний, знаннєвий, аксіологічний, 

мотиваційний, особистісний та поведінковий. Процес формування 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей 

ґрунтується на таких наукових підходах, як компетентнісний, діяльнісний, 

аксіологічний, особистісно зорієнтований, креативний та культурологічний. 

Основними принципами формування економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей визначено: цілісності, відкритості та 

динамічності навчального процесу, взаємозв’язку елементів освітнього 

процесу, економічного детермінізму, прогностичності, 

культуровідповідності, єдності інтеграції й диференціації. 

3. Відповідно до визначеної структури економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей розроблено критерії (когнітивно-

інформаційний, мотиваційно-ціннісний та особистісно-діяльнісний) й 

обґрунтовано якісні показники, за якими можна діагностувати рівні 

сформованості досліджуваного явища. Діагностика рівнів сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей на 

констатувальному етапі експерименту засвідчила, що понад 55% студентів в 

ЕГ та КГ мали низький рівень сформованості досліджуваного явища і лише 

близько 10% студентів в обох групах продемонстрували високий рівень 

сформованості економічної компетентності. 

4. Теоретично розроблено й експериментально перевірено такі 

педагогічні умови формування економічної компетентності в студентів 

гуманітарних спеціальностей: збагачення змісту дисциплін фахової 

підготовки студентів гуманітарних спеціальностей темами, що відбивають 

сучасні економічні процеси в суспільстві; використання в освітньому процесі 

технологій проектного та модульного навчання з проблем сучасної 
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економічної теорії та практики; реалізація комплексу виховних заходів з 

формування економічної свідомості студентів гуманітарних спеціальностей. 

Упровадження в освітній процес додаткових тем у межах дисциплін 

гуманітарного циклу, фундаментальної підготовки, дисциплін 

загальноосвітньої та практичної підготовки студентів гуманітарних 

спеціальностей сприяло формуванню системи знань у галузі економіки, 

розумінню цілей, завдань, основних ідей, категорій економічної теорії, 

накопиченню необхідного досвіду роботи з інформацією економічного 

спрямування. 

Використання в освітньому процесі технологій проектного та 

модульного навчання допомагало розумінню студентами практичного 

значення економічних знань, формуванню вмінь аналізувати та критично 

оцінювати професійно важливу інформацію економічного спрямування, 

усвідомленню економічної компетентності як особистісно значущої цінності 

для забезпечення ефективної професійної діяльності в гуманітарній сфері, 

розвитку здатності до самоосвіти й самовиховання. 

Виховна робота з формування економічної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей сприяла розвитку особистісних якостей та 

лідерських здібностей студентів, які забезпечують успішність виконання 

професійної діяльності у процесі вирішення економічних завдань, 

формуванню позитивного ставлення до майбутньої професійної діяльності, 

розвитку базових економічних умінь і навичок студентів та накопиченню 

достатнього досвіду економічної діяльності. 

Розроблено та впроваджено в освітній процес ЗВО спецкурс 

„Економічна культура”, мета якого полягала в підготовці майбутніх фахівців 

гуманітарного профілю до включення їх в економічні відносини, властиві 

сучасному суспільству в умовах нестабільності й невизначеності ринкової 

економіки, систематизації економічних знань, умінь і навичок, підвищенні 

рівня економічного мислення, розширенні економічного кругозору й 



198 

 

формуванні цілісного уявлення про сучасну економічну систему, а також 

вихованні раціональної економічної поведінки. 

6. Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження 

довів ефективність розроблених педагогічних умов формування в студентів 

гуманітарних спеціальностей економічної компетентності, про що свідчить: 

усвідомленість економічної компетентності як особистісно значущої цінності 

для успішної професійної діяльності в гуманітарній сфері; міцність системи 

знань у галузі економіки, уміння сприймати, узагальнювати, аналізувати та 

критично оцінювати професійно важливу інформацію економічного 

спрямування із використанням сучасних інформаційних технологій; 

сформованість на високому рівні особистісних якостей та лідерських 

здібностей, які забезпечують успішність виконання професійної діяльності у 

процесі вирішення економічних завдань.  

Доведено позитивну динаміку в перерозподілі студентів ЕГ за рівнями 

сформованості економічної компетентності наприкінці експерименту за 

кожним окремим критерієм та за досліджуваним явищем загалом. 

Вірогідність отриманих результатів була підтверджена за допомогою 

використання методів математичної статистики. 

Перспективи подальшої роботи в рамках досліджуваної теми вбачаємо 

в розробці педагогічної технології формування економічної компетентності 

студентів гуманітарних спеціальностей, визначенні інноваційних форм та 

методів організації навчальної роботи студентів гуманітарних спеціальностей 

щодо формування їхньої економічної свідомості, організації позааудиторної, 

самостійної та науково-дослідної роботи студентів зазначених 

спеціальностей у контексті формування економічної компетентності. 



199 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : 

підручник / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с. 

2. Амирханова М. М. Инвестиционный проект как условие 

формирования экономической культуры будущего менеджера туризма : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и 

методика профессионального образования” / М. М. Амирханова. – 

Махачкала, 2010. – 22 с. 

3. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : 

підручник : у 2-х кн. / за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – К. : 

Знання, 2009–    .– 

Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 2009. – 723 с.  

4. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка :  

підручник : у 2-х кн. / за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – К. : 

Знання, 2010–    .– 

Кн. 2: Мікроекономіка. – 2010. – 437 с. 

5. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт 

философско-методологического анализа / А. Л. Андреев // Педагогика. – 

2005. – № 4. – С. 19 – 27. 

6. Андросова А. В. Формирование экономической компетентности 

старшеклассников в процессе изучения общественно-научных дисциплин : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая 

педагогика, история педагогики и образования” / А. В. Андросова. – 

Белгород, 2013. – 22 с. 

7. Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в высшей 

школе / С. И. Архангельский. – М. : Высш. шк., 1974. – 385 с. 

8. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении : учеб. пособие 

для студентов пед. спец. / Г. А. Атанов. – Донецк : „ЕАИ-пресс”, 2001. – 

160 с. 



200 

 

9. Ахметшина Ф. А. Воспитание профессионально устойчивых 

качеств личности менеджера в системе непрерывного экономического 

образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ахметшина Фируза 

Ахатовна. – Казань, 2002. – 209 с. 

10. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / 

Ю. К. Бабанский, М. Ю. Бабанский. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с. 

11. Бабанский Ю. К. Педагогика : учеб. пособие для студентов пед. 

вузов / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с. 

12. Баграмян Э. Р. Адаптивный подход к формированию 

экономической культуры руководителей образовательных учреждений : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая 

педагогика, история педагогики и образования” / Э. Р. Баграмян. – М., 2011. – 

22 с. 

13. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич. – 

K. : Знання, 2007. – 703 с. 

14. Балашова Ю. В. Педагогічні умови формування економічної 

культури у майбутніх офіцерів-прикордонників : дис. ... канд. пед. наук : 

20.02.02 / Балашова Юлія Валеріївна. – Хмельницький, 2002. – 188 с.  

15. Башнянин Г. І. Макроекономічна теорія : навч. посіб. / 

Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа. – Л. : Новий Світ – 2000, 2005. – 

552 с. 

16. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. 

посіб. / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с. 

17. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. 

посіб. / І. Д. Бех. – К. : „Академвидав”, 2009. – 248 с.  

18. Бібік Н. М. Компетентісний підхід: рефлексивний аналіз 

застосування / Н. М. Бібік // Компетентісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи. – К. : К.І.С., 2004. – С. 47 – 52. 

19. Білоконенко О. В. Історія економічних вчень : конспект лекцій / 

О. В. Білоконенко. – К. : Укр.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 96 с. 



201 

 

20. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва / 

В. Я. Бобров. – К. : Вища шк., 2003. – 719 с. 

21. Бондаренко О. В. Формування культури економічного мислення 

майбутніх учителів географії як педагогічна проблема / О. В. Бондаренко // 

Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 32. – С. 277 – 281. 

22. Бочан І. О. Основи економічної теорії: Інституціональний підхід : 

навч. посіб. / І. О. Бочан. – К. : Знання, 2012. – 211 с. 

23. Брызгалов И. В. Педагогическая система формирования базовой 

экономической культуры личности : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и 

образования”, 13.00.08 „Теория и методика профессионального 

образования” / И. В. Брызгалов. – Майкоп, 2010. – 59 с. 

24. Булавенко С. Д. Формування економічної культури учнів 

основної та старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / С. Д. Булавенко. – 

К., 2011. – 20 с. 

25. Бурлаєнко Т. І. Формування економічної компетентності 

майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Бурлаєнко Тетяна Іванівна. – К., 2013. – 190 с. 

26. Бурлаєнко Т. І. Необхідність формування економічної 

компетентності менеджерів освіти у розрізі неперервного розвитку на засадах 

стандартизації освіти / Т. І. Бурлаєнко // Нова пед. думка. – 2010. – № 2. – 

С. 3 – 5.  

27. Валицкая А. П. Философские основания современной парадигмы 

образования / А. П. Валицкая // Педагогика. – 1997. – № 2. – С. 3 – 8. 

28. Василевич С. В. Формування та розвиток національної 

господарсько-економічної культури в умовах ринкової трансформації 

економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / С. В. Василевич. – К., 2003. – 20 c. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0


202 

 

29. Вачевський М. В. Сучасна економічна освіта у країнах Західної 

Європи: формування професійних компетенцій / М. В. Вачевський // Рід. шк. 

– 2006. – № 3. – С. 71 – 74.  

30. Ващенко Н. В. Методи мотивації персоналу до інноваційного 

розвитку підприємства / Н. В. Ващенко // Економіка підприємства. – 2015. – 

№ 2. – С. 153 – 160.  

31. Виевская М. Г. Подготовка научных кадров высшей 

квалификации в Украине с целью обеспечения инновационного развития 

экономики / М. Г. Виевская // Подготовка научных кадров высшей 

квалификации с целью обеспечения инновационного развития экономики : 

Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Войтова И. В. и др. – Минск : 

ГУ „БелИСА”, 2006. – С. 47 – 52. 

32. Винославська О. В. Психологія : навч. посіб. для студ. вузів / 

О. В. Винославська. – К. : ІНКОС, 2005. – 352 с. 

33. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 316 с. 

34. Вітер С. А. Зміст і структура економічної компетентності 

молодших спеціалістів у контексті фахової підготовки / С. А. Вітер // Молодь 

і ринок. – 2012. – № 11. – С. 130 – 134.  

35. Воропаева Л. В. Воспитание экономически компетентного 

специалиста в условиях профилизации образования : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика 

профессионального образования” / Л. В. Воропаева. – Ставрополь, 2007. – 

27 с. 

36. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / 

Л. С. Выготский. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 449 с. 

37. Гавриш О. А. Вища економічна освіта в умовах формування 

інтелектуально-інноваційного суспільства : монографія / О. А. Гавриш, 

Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай та ін. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 465 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA


203 

 

38. Гальперин П. Я. Психология как объективная наука : изб. психол. 

тр. / П. Я. Гальперин. – Воронеж : Изд-во „Институт практической 

психологии”, НПО „МОДЭК”, 1998. – 480 с. 

39. Гинецианский В. И. Основы теоретической педагогики : учеб. 

пособие / В. И. Гинецианский. – СПб. : Изд-во СПб ГУ, 1992. – 154 с. 

40. Гинецинский В. И. Актуальные проблемы профессионально-

педагогической подготовки учителя / В. И. Гинецинский, Н. В. Кузьмина // 

Сов. педагогика. –1982. – № 3. – С. 63 – 66. 

41. Гинецинский В. И. Предмет психологии: дидактический аспект / 

В. И. Гинецинский. – М. : Логос, 1994. – 214 с. 

42. Говорун Т. В. Економічна культура в гендерному вимірі / 

Т. В. Говорун // Наука і освіта. – 2013. – № 7. – С. 34 – 40.  

43. Гончаренко С. У. Методика навчання і наукових досліджень у 

вищій школі / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін. ; за 

ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. – К. : Вища шк., 2003. – 323 с. 

44. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / 

С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с. 

45. Гончаров В. И. Менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по эконом. спец. / В. И. Гончаров. – Минск : Мисанта, 2003. – 

624 с.  

46. Гридасова Н. М. Місце і роль економічної культури у структурі 

загальної культури особистості / Н. М. Гридасова // Молодь і ринок. – 2011. – 

№ 2. – С. 141 – 145.  

47. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка : практикум : навч. посіб. / 

Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К. : ЦНЛ, 2004. – 404 с. 

48. Гросс О. Г. Экономическое образование взрослых как фактор 

социальной адаптации : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Гросс Ольга 

Рихардовна. – Ярославль, 2002. – 184 с.   

49. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С. М. Чистов, 

А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA


204 

 

50. Державне регулювання економіки : підручник / І. Р. Михасюк, 

А. Ф. Мельник, М. І. Крупка, З. М. Залога. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. 

– 640 с. 

51. Дзюбенко Н. М. Педагогічні умови формування економічної 

культури старшокласників : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Дзюбенко 

Наталія Миколаївна. – К., 2013. – 203 с. 

52. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч. посіб. / 

С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – К. : Знання, 2014. – 423 с. 

53. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / В. В. Дивак. – 

К., 2010. – 20 с. 

54. Дмитренко Г. А. Сутність і структура економічних знань для 

підвищення економічної компетентності в системі післядипломної освіти / 

Г. А. Дмитренко, О. В. Ануфрієва // Післядиплом. освіта в Україні. – 2007. – 

№ 1. – С. 51 – 55.  

55. Друкер П. Посткапиталистическое общество / П. Друкер. – М. : 

Academia, 1999. – 438 с. 

56. Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: інноваційні 

технології та методики : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 564 с. 

57. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Д. Дьюи. – М. : 

Совершенство, 1997. – 208 с. 

58. Дьюи Д. Школа и общество. История зарубежной дошкольной 

педагогики : хрестоматия / Д. Дьюи : сост. Н. Б. Мчедлидзе и др. – М. : 

Просвещение, 1986. – 464 с. 

59. Економіка промислового підприємства : підруч. для студ. неекон. 

спец. / за ред. Н. М. Тюріної. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 312 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


205 

 

60. Економічна компетентність в системі післядипломної 

педагогічної освіти : навч. посіб. / за ред. Г. А. Дмитренка. – К. : ЦІППО, 

2008. – 125 с. 

61. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : навч. посіб. / за ред. 

З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. – K. : ВД „Альтернативи”, 2005. – 

606 с. 

62. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. неекон. спец. вищ. 

навч. закл. / З. І. Галушка та ін. ; за ред. З. І. Галушки. – Чернівці : ДрукАрт, 

2012. – 350 с. 

63. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. для студ. неекон. спец. / 

М. І. Пітюлич та ін. – Ужгород : Карпати, 2011. – 75 с. 

64. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. для сам. роботи студ. 

неекон. спец. заочної форми навчання / Нац. аграр. ун-т ; уклад. : 

О. М. Коваль, Т. І. Побережець, Д. В. Шкарбан. – К. : НАУ, 2007. – 82 с. 

65. Економічна теорія: політекономія : підручник / за ред. В. Д.  

Базилевича. – K. : Знання-Прес, 2007. – 719 с. 

66. Економічна теорія : посіб. для вищ. шк. / Є. М. Воробйов, 

А. А. Гриценко, В. М. Лісовицький. – Х. – К. : ТОВ „Карвін”, 2001. – 704 с. 

67. Емтыль Т. Х. Формирование экономической компетентности 

студентов вузов физической культуры : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального 

образования” / Т. Х. Емтыль. – Майкоп, 2005. – 24 с. 

68. Єрмаков І. Г. Навчання і компетентність : пошуки сенсу і змісту / 

І. Г. Єрмаков // Завуч (Шкільний світ). – 2009. – № 19. – С. 3 – 4. 

69. Єфременко Т. О. Економічна культура населення сучасної 

України (за матеріалами експертного опитування) / Т. О. Єфременко // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 174 – 194. 

70. Єфременко Т. О. Економічна культура як соціологічне поняття / 

Т. О. Єфременко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3. – 

С. 123 – 141.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB.:%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


206 

 

71. Єщенко П. С. Сучасна економіка : навч. посіб. для студ. неекон. 

спец. вищ. навч. закл. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін ; ред. О. Г. Молдованова. 

– К. : Вища шк., 2005. – 325 с. 

72. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: 

порівняльний аналіз / О. С. Заблоцька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 

Житомир, 2008. – Вип. 40. – С. 63 – 68.  

73. Заіка І. П. Міжнародна економіка : метод. вказівки для студ. екон. 

та неекон. спец. ден. та заоч. форм навчання / І. П. Заіка, О. Ю. Омельченко. – 

Луганськ : ДЗ „ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2012. – 173 с. 

74. Закон України „Про вищу освіту” // Освіта в Україні. Нормативна 

база. – К. : КНТ, 2006. – С. 40 – 93.  

75. Закон України „Про інформацію”. Верховна Рада України; Закон 

від 02.10.1992 № 2657-XII, поточна редакція від 21.05.2015, підстава 317-19 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 

76. Закон України „Про освіту” [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

77. Залізняк Ю. Мікроекономіка : навч. посіб. / Ю. Залізняк : за ред. 

З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина. – Л., 1997. – 96 с. 

78. Зеер Э. Ф. Компетентностный подход к модернизации 

профессионального образования / Э. Ф. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее 

образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23 – 29. 

79. Зеер Э. Ф. Компетентностный подход к образованию / 

Э. Ф. Зеер // Образование и наука. – 2005. – № 5. – C. 12 – 24. 

80. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособие для студентов 

вузов / Э. Ф. Зеер. – 3-е изд. – М. : Академ. Проект, 2005. – 360 с.  

81. Земцова А. Л. Педагогические технологии в экономическом 

образовании / А. Л. Земцова // Проф. образование. – 2005. – № 9. – С. 14 – 17.  



207 

 

82. Злупко С. М. Економічна думка України : навч. посіб. / 

С. М. Злупко. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 496 с. 

83. Злупко С. М. Глобалізація і національна економічна культура / 

С. М. Злупко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. 

Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті 

процесів глобалізації : щоріч. наук. пр. – 2001. – Вип. 28. – С. 18 – 26.  

84. Змиев С. И. Технология обучения взрослых / С. И. Змиев // 

Педагогика. – 1998. – № 7. – С. 42 – 45. 

85. Зязюн І. А. Гуманістична парадигма в освіті / І. А. Зязюн // Вища 

освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку. – К. : Знання, 1996. 

– С. 8 – 12. 

86. Зязюн І. А. Культура і суспільство / І. А. Зязюн // Українська та 

зарубіжна культура : навч. посіб. – К. : Знання, 2002. – С. 46 – 66. 

87. Игнатьева Н. Г. Формирование экономической культуры у 

студентов педвуза как компонента их профессиональной компетентности : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и 

методика профессионального образования” / Н. Г. Игнатьева. – Йошкар-Ола, 

2007. – 20 с. 

88. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. – Херсон : 

Олді-плюс, 2013. – 404 с. 

89. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, 

Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін. ; за заг. ред. Л. Я. Корнійчука, 

Н. О. Татаренка. – К. : КНЕУ, 2001. – 564 с. 

90. Кабанова-Меллер Е. Н. Учебная деятельность и развивающее 

образование / Е. Н. Кабанова-Меллер. – М. : Знание, 1981. – 86 с. 

91. Камышанченко Е. Н. Теоретические и методические основы 

содержания экономического образования старшеклассников : дис. ... д-ра 

пед. наук : 13.00.01 / Камышанченко Елена Николаевна. – Белгород, 2002. – 

408 c. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86.-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2.%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:%20%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86.-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2.%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:%20%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86.-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2.%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:%20%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80


208 

 

92. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / 

С. Г. Карпенчук. – К. : Вища шк., 1997. – 304 с.  

93. Кириленко В. І. Мікроекономіка : навч. посіб. / В. І. Кириленко. – 

К. : Таксон, 1998. – 334 с. 

94. Кирсанов А. А. Индивидуализация учебной деятельности как 

педагогическая проблема / А. А. Кирсанов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 

1982. – 224 с. 

95. Китайгородская Г. А. Активизация учебной деятельности 

студентов как проблема и задачи вузовской педагогики / 

Г. А. Китайгородская // Основы педагогики и психологии высшей школы / 

под ред. А. В. Петровского. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1986. – С. 197 – 208. 

96. Китайгородская Г. А. Методические основы интенсивного 

обучения иностранным языкам / Г. А. Китайгородская. – М. : Изд-во МГУ, 

1986. – 176 с. 

97. Китайгородская Г. А. Принципы интенсивного обучения 

иностранным языкам / Г. А. Китайгородская // Иностр. яз. в шк. – 1988. – 

№ 6. – С. 3 – 8. 

98. Коваленко О. В. Економічна культура майбутніх фахівців 

інженерно-педагогічного профілю та рівні її сформованості / 

О. В. Коваленко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : 

Педагогічні науки. – 2012. – № 22. – Ч. 5. – С. 167 – 172.  

99. Коваль З. О. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для 

студ. неекон. спец. / З. О. Коваль, О. І. Тивончук. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту 

„Львівська політехника”, 2009. – 172 с. 

100. Ковальчук В. М. Економічна думка в історичному аспекті : навч. 

посіб. / В. М. Ковальчук, М. І. Сарай. – Т. : ТАНГ-„Астон”, 1999. – 268 с. 

101. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : навч. 

посіб. / Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 298 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD.%20%D0%BD%D0%B0%D1%86.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BC.%20%D0%A2.%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD.%20%D0%BD%D0%B0%D1%86.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BC.%20%D0%A2.%20%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


209 

 

102. Ковтун Г. І. До питання формування економічної компетентності 

учнів / Г. І. Ковтун, О. В. Мартиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології. – 2013. – № 4. – С. 135 – 144. 

103. Коміренко В. Економічні аспекти приєднання України до 

Болонського процесу [Електронний ресурс] / В. Коміренко. – Режим 

доступу :  

http://soskin.info/ea/2004/6/20040618.html. 

104. Конаржевский Ю. А. Педагогический анализ учебно-

воспитательного процесса и управление школой : монография / 

Ю. А. Конаржевский. – М. : Педагогика, 1986. – 144 с. 

105. Кондрашова Л. В. Сборник педагогических задач / 

Л. В. Кондрашова. – М. : Просвещение, 1987. – 144 с. 

106. Коростіль Л. А. Самоосвіта особистості як соціальне та 

педагогічне явище / Л. А. Коростіль // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – 

Суми : Вид-во СумДПУ, 2009. – № 1. – С. 138 – 145. 

107. Костенко О. М. Правова культура і економічна безпека / 

О. М. Костенко // Право України. – 1999. – № 3. – С. 85 – 86.  

108. Костишин Е. І. Економічна культура у контексті загальної 

культури особистості / Е. І. Костишин // Педагогіка і психологія проф. освіти. 

– 2008. – № 6. – С. 217 – 226.  

109. Костишин Е. І. Психолого-педагогічні умови засвоєння 

економічних понять як складових економічної культури в навчальному 

процесі / Е. І. Костишин // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. – 

№ 4. – С. 102 – 112.  

110. Костюкова О. М. Безперервність розвитку економічної культури 

особистості у системі освіти / О. М. Костюкова // Нова пед. думка. – 2013. – 

№ 1. – С. 123 – 126.  

111. Кощеева Н. А. Экономическое образование как фактор развития 

трудовых ресурсов : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Кощеева Надежда 

Анатольевна. – Ижевск, 2001. – 158 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%95$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0


210 

 

112. Краевский В. В. Общие основы педагогики / В. В. Краевский. – 

М. : Академия, 2003. – 256 с. 

113. Красовская Л. И. Менеджмент вищої економічної освіти : навч.-

метод. посіб. / Л. И. Красовская. – Л. : Магнолія, 2011. – 180 с. 

114. Кремень В. Г. Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку 

суспільства у 21 столітті : доп. на підсумковій колегії М-ва освіти і науки 28 

лют. 2003 р. / В. Г. Кремень // Вища шк. – 2002. – № 4/5. – С. 3 – 33. 

115. Крупка М. І. Основи економічної теорії : підручник / 

М. І. Крупка, П. І. Островерх, С. К. Реверчук. – К. : Атіка, 2001. – 344 с. 

116. Круш П. В. Макроекономіка : навч. посіб. / П. В. Круш, 

С. О. Тульчинська. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328 с. 

117. Кузнецова М. В. Ценностный характер экономического познания 

(опыт гносеологического анализа) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

филос. наук : спец. 09.00.01 „Онтология и теория познания” / 

М. В. Кузнецова. – Магнитогорск, 2007. – 23 с. 

118. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического 

исследования : учеб. пособие / Н. В. Кузьмина. – Л. : Изд. ЛГУ, 1980. – 172 с. 

119. Кузьмина Н. В. Понятие „педагогическая система” и критерии ее 

оценки / Н. В. Кузьмина // Методы системного педагогического 

исследования : учеб. пособие. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 172 с. 

120. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / 

А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. –  486 с.   

121. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи / З. Н. Курлянд. – К. : 

Знання, 2007. – 495 с.  

122. Куценко В. І. Управління освітою – важливий чинник 

інноваційного економічного розвитку України / В. І. Куценко, 

В. В. Олійник // Вісн. післядипломної освіти. – 2014. – Вип. 10. – С. 88 – 99.  

123. Кушнір Ю. Б. Економічна теорія : посіб. для студ. неекон. спец. / 

Ю. Б. Кушнір. – Ужгород : Карпати, 2014. – 270 с. 



211 

 

124. Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу : підручник / 

Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – К. : Вікар, 1999. – 737 с. 

125. Левочко М. Т. Наступність у професійній підготовці майбутніх 

фахівців економічної галузі в системі „коледж – університет” : дис. ... д-ра 

пед. наук : 13.00.04 / Левочко Марія Теодозіївна. – К., 2010. – 717 с. 

126. Левочко М. Т. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

економічної галузі: теорія, методика, організація : монографія / 

М. Т. Левочко. – К. : ДП „Інформ.-аналіт. агентство”, 2009.– 499 с. 

127. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / 

И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с. 

128. Лобко О. Б. Роль економічної культури в інституцінному 

перетворенні економічних відносин / О. Б. Лобко // Вісн. Полтав. держ. аграр. 

акад. – 2010. – № 3. – С. 195 – 198.  

129. Лозгачева Е. В. Экономическая компетентность и ее место в 

современном профобразовании [Електронний ресурс] / Е. В. Лозгачева. – 

Режим доступу : 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-3819.html?page=67. 

130. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. 

посіб. для пед. навч. закл. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – 2-е вид., випр. і доп. – 

Х. : Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; „ОВС”, 2002. – 400 с. 

131. Лоркитян Э. Я. История экономики и экономической мысли 

Украины. Эволюция рыночной экономики / Э. Я. Лоркитян. – Харьков : 

Консум, 2004. – 360 с. 

132. Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у 

вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Педагогіка і 

психологія. – 2009. – № 2. – С. 13 – 26. 

133. Лук’яненко Д. Г. Інноваційний ресурс економічного розвитку 

України: інтелектуальна місія університетів / Д. Г. Лук’яненко, 

А. М. Поручник // Вища шк. – 2011. – № 12. – С. 74 – 86.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2.%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80.%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2.%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80.%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4


212 

 

134. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти : навч. посіб. / В. С. Лутай. 

– К. : Центр „Магістр-S” Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256 с. 

135. Любивый Я. В. Современное массовое сознание: динамика и 

тенденции развития / Я. В. Любивый. – Киев : Наук. думка, 1993. – 141 c. 

136. Любченко О. А. Формирование экономической культуры 

будущего педагога как значимого элемента его конкурентоспособности на 

рынке труда : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 

13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / 

О. А. Любченко. – М., 2010. – 24 с. 

137. Майборода В. К. Высшее педагогическое образование в Украине: 

история, опыт, уроки (1917 – 1985 гг.) / В. К. Майборода. – М. : 

Просвещение, 1992. – 196 с. 

138. Майструк І. М. Економічна культура молоді за умов становлення 

ринкових відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : спец. 22.00.04 „Спеціальні та галузеві соціології” / 

І. М. Майструк. – К., 2009. – 20 с.  

139. Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. / 

А. С. Макаренко ; гл. ред. М. И. Кондаков. – М. : Педагогика, 1983–    . – 

Т. 3. – 1984. – 511 с. 

140. Матвєєв С. О. Економічна соціологія : підручник / С. О. Матвєєв, 

Л. І. Лясота. – Суми : Вид-во Універ. кн., 2006. – 184 c.  

141. Мачкур А. Є. Економіка і управління підприємством : навч. 

посібник для студ. неекономічних спец. / А. Є. Мачкур та ін. – Л. : Вид-во 

Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2010. – 154 с. 

142. Менчинская Н. А. Психологические проблемы активности 

личности в обучении / Н. А. Менчинская. – М. : Б. и., 1971. – 11 с. 

143. Микроэкономика : учеб. пособие / А. В. Бондарь, В. А. Воробьев, 

Л. Н. Новикова и др. – Минск : БГЭУ, 2007. – 415 с. 

144. Мисаилов А. Ю. Компьютерное сопровождение формирования 

экономической компетентности у студентов учреждений среднего 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%94%D1%94%D0%B2%20%D0%A1$


213 

 

профессионального образования : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. 

пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального 

образования” / А. Ю. Мисаилов. – М., 2013. – 22 с. 

145. Мікроекономіка / за ред. Базилевича В. Д. – K. : Знання, 2008. – 

679 с. 

146. Мікроекономіка і макроекономіка : підручник / 

С. М. Будаговська, О. І. Кілієвич, І. О. Луніна та ін. ; за заг. ред. 

С. М. Будаговської. – К. : Основи, 1998. – 518 с. 

147. Міщенко О. О. Економічна культура особистості як результат 

економічної соціалізації / О. О. Міщенко // Проблеми загальної та 

педагогічної психології : зб. наук. пр. – 2011. – Ч. 1. – С. 265 – 272.  

148. Москаленко В. В. Економічна культура особистості як чинник її 

соціальної адаптації / В. В. Москаленко, О. О. Міщенко // Соц. психологія. – 

2007. – № 5. – С. 57 – 73.  

149. Москаленко В. В. Особливості соціально-психологічних чинників 

економічної культури особистості / В. В. Москаленко // Соц. психологія. – 

2006. – № 5. – С. 26 – 39.  

150. Москаленко В. В. Соціально-психологічні детермінанти 

економічної культури студентської молоді / В. В. Москаленко, 

О. В. Міщенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. 

– 2011. – Ч. 3. – С. 261 – 269.  

151. Мохова О. В. Формирование экономической культуры студентов 

вузов неэкономических специальностей : автореф. дис. на соиск. учен. 

степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история 

педагогики и образования” / О. В. Мохова. – Карачаевск, 2001. – 22 с. 

152. Мчерний С. В. Економічна теорія : навч. посіб. / С. В. Мочерний. 

– К. : ВЦ „Академія”, 2008. – 640 с. 

153. Навчально-методичний посібник з курсу „Економічна теорія” для 

студентів денної форми навчання неекономічних напрямів підготовки / 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86.%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97


214 

 

уклад. О. М. Тітаренко, М. О. Гофман, О. П. Свідер. – Кам’янець-

Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2014. – 115 с. 

154. Надточиєва О. О. Формування економічної культури особистості 

старшокласників з використанням засобів мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Надточиєва Ольга Олексіївна. – Луганськ, 2000. – 188 с. 

155. Назарова О. Г. Формирование экономической компетентности у 

учащихся профессионального лицея в учебном процессе : автореф. дис. на 

соиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика 

профессионального образования” / О. Г. Назарова. – Орел, 2008. – 24 с. 

156. Наливайко А. П. Мікроекономіка : навч.-метод. посіб. / 

А. П. Наливайко, Н. М. Євдокимова, Н. В. Задорожна. – К. : КНЕУ, 1999. – 

208 с. 

157. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – № 26 

(24 квітня – 1 травня). – С. 2 – 4. 

158. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті : 

(витяг) // Інформ. вісн. : Вища освіта. – 2002. – № 7. – С. 6 – 7. 

159. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 

роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.  

160. Нестерова Л. В. Формування економічної культури 

кваліфікованого робітника / Л. В. Нестерова // Проф.-техн. освіта. – 2010. – 

№ 1. – С. 34 – 37.  

161. Нетреба І. О. Основи маркетингу : навч. посіб. для студ. неекон. 

спец. / І. О. Нетреба. – К. : б. в., 2013. – 122 с. 

162. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософська та 

педагогічна категорія / Н. Г. Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія 

і практика. – 2001. – Вип. 1. – С. 9 – 22. 

163. Ничкало Н. Г. Професія вчителя вічна / Н. Г. Ничкало // 

Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти. – К., 2003. – С. 3 – 

10. 



215 

 

164. Ничкало Н. Г. Сучасні проблеми розвитку системи неперервної 

професійної освіти : вітчизняний і зарубіжний досвід / Н. Г. Ничкало // 

Неперервна професійна освіта, філософія, педагогічні парадигми, прогноз / за 

ред. В. Г. Кременя. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 58 – 81. 

165. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / 

А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : Просвіта, 2000. – 368 с. 

166. Овакимян Е. Е. Развитие экономической компетентности 

студентов вузов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 

13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / 

Е. Е. Овакимян. – Челябинск, 2010. – 24 с.  

167. Овсюк Н. В. Формування основ економічної компетентності 

старшокласників у процесі навчання географії та економіки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика 

навчання” / Н. В. Овсюк. – К., 2011.  

168. Овчарук О. В. Ключові компетентності: Європейське бачення / 

О. В. Овчарук // Управління освітою. – 2004. – № 2. – С. 6 – 9. 

169. Олексенко Р. І. Підготовка і перепідготовка кадрів у системі 

економічної освіти / Р. І. Олексенко // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – 

С. 59 – 67.  

170. Олійник О. В. Проблеми формування економічної культури 

керівника загальноосвітнього навчального закладу / О. В. Олійник // 

Директор шк., ліцею, гімназії. – 2011. – № 6. – С. 92 – 97.  

171. Олійник П. М. Форми та методи активного навчання при 

підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і критерії їх 

вибору / П. М. Олійник // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – 2000. – Вип. 30. – 

С. 61 – 67. 

172. Онопрієнко О. В. Концептуальні засади компетентнісного 

підходу в сучасній освіті / О. В. Онопрієнко // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – 

С. 27 – 33. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%8E,%20%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97


216 

 

173. Основи економічних знань : базовий підруч. для студ. ВНЗ 

неекон. напрямів підгот. / А. Ф. Павленко та ін. ; за ред. А. Ф. Павленка, 

В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – Х. : Фоліо, 2014. – 762 с. 

174. Основи економічної теорії : навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, 

М. Х. Корецький, В. М. Огаренко, Л. Л. Мельник та ін. ; за заг. ред. 

Л. Ю. Мельника. – К. : ЦНЛ, 2005. – 528 с. 

175. Основи економічної теорії : підручник / О. О. Мамалуй, 

О. А. Гриценко, Г. Ю. Дарнопих та ін. ; за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : 

Юрінком Інтер, 2005. – 480 с. 

176. Основи економічної теорії : підручник / А. А. Чухно, 

П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін. ; за ред. А. А. Чухна. – К. : Вища шк., 2001. 

– 606 с. 

177. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підручник / 

Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко та ін. ; за ред. Г. Н. Климка, 

В. П. Нестеренка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Вища шк., 2004. – 743 с. 

178. П’ясецька-Устич С. В. Економічна теорія : навч.-метод. комплекс 

для студ. неекон. спец. / С. В. П’ясецька-Устич, В. М. Герзанич. – Ужгород : 

Ліра, 2014. – 122 с. 

179. Пазенок В. С. Філософія : навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : 

Академвидав, 2008. – 280 с. 

180. Паламарчук О. М. Соціально-психологічні умови формування 

еколого-економічної культури підприємця : дис. ... канд. психол. наук : 

19.00.05 / Паламарчук Ольга Миколаївна. – К., 2006. – 288 с. 

181. Панчишин С. М. Макроекономіка : навч. посіб. / 

С. М. Панчишин. – К. : Либідь, 2002. – 614 с. 

182. Пасічник Н. О. Економічна культура майбутнього вчителя 

економіки : навч.-метод. посіб. / Н. О. Пасічник. – Кіровоград : ПВЦ центр 

„Імекс-ЛТД”, 2010 – 60 с. 

183. Перепелицына О. А. Формирование экономической культуры 

студентов технического колледжа : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 



217 

 

пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и 

образования” / О. А. Перепелицына. – Ярославль, 2007. – 23 с. 

184. Пилипенко В. Д. Економічна свідомість і культура населення в 

період ринкової трансформації суспільства / В. Д. Пилипенко // Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 4. – С. 197 – 206.  

185. Пищулин В. Г Ориентация содержания образования на 

профессиональное саморазвитие студентов / В. Г. Пищулин, Р. А. Циринг // 

Вестн. Костром. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. Сер. Гуманитарные науки: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология. Ювенология. 

Социокинетика. – Вып. № 2. – Т. 18. – 2012. – С. 48 – 54.   

186. Пищулин В. Г. Модель выпускника университета / 

В. Г. Пищулин // Педагогика. – 2002. – № 9. – 2002 . – С. 22 – 27 . 

187. Піратовський Г. Л. Економічна культура як об’єкт наукових 

досліджень / Г. Л. Піратовський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – 

№ 12. – С. 27 – 32.  

188. Поліщук В. С. Інтелектуальна власність : навч.-метод. посіб. для 

студ. заоч. форми навчання неекон. спец. / В. С. Поліщук. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 143 с. 

189. Пометун О. І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, 

досвід / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К., 2002. – 136 с. 

190. Пометун О. І. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир 

розвитку сучасної освіти / О. І. Пометун // Рід. шк. – 2005. – № 1. – С. 65 – 69. 

191. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації 

компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 16 – 33. 

192. Поясок Т. Б. Система застосування інформаційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх економістів : монографія / Т. Б. Поясок. – 

Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2009. – 348 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB.:%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB.:%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8


218 

 

193. Предборський В. А. Економічна теорія / В. А. Предборський, 

Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко ; за ред. В. А. Предборського. – К. : Кондор, 

2003. – 492 с. 

194. Про затвердження Концепції розвитку економічної освіти // 

Рішення Колегії М-ва освіти і науки України 04.12.2003 № 12/7-4 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.uazakon.com/documents/date_1q/pg_ibcowi.htm. 

195. Про Національну доктрину розвитку освіти. Президент України; 

Указ, Доктрина від 17.04.2002 № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/347/2002. 

196. Прокопенко И. Ф. Педагогические технологии : учеб. пособие / 

И. Ф. Прокопенко, В. И. Евдокимов. – М. : Коллегиум, 2006. – 224 с. 

197. Пузиенко Ю. В. Формирование экономической компетентности 

студентов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Пузиенко Юлия 

Владимировна. – Оренбург, 2007 – 165 с. 

198. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, 

развитие и реализация : пер. с англ. / Дж. Равен. – М. : „Когито-Центр”, 2002. 

– 480 с. 

199. Разуменко Д. О. Формування економічної культури майбутніх 

учителів у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Разуменко 

Дмитро Олегович. – Х., 2006. – 211 с.  

200. Решетило В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. ВНЗ, 

які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра для неекон. напрямів підгот. / 

В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна, 

О. І. Батистова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 290 c. 

201. Решетняк Е. И. Теоретические аспекты разработки приоритетов 

стратегического развития экономических систем: гармонизация структуры : 

монография / Е. И. Решетняк. – Харьков : Изд-во НУА, 2012. – 424 с. 



219 

 

202. Рижиков В. С. Методика формування економічної культури у 

процесі підготовки майбутніх юристів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Рижиков Вадим Степанович. – Кіровоград, 2006. – 233 с. 

203. Россоха М. Ю. Економічна культура студента та умови її 

формування / М. Ю. Россоха // Нова пед. думка. – 2012. – № 1. – С. 88 – 91.  

204. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2-х т. / 

С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1989–    . – 

Т. 1. – 1989. – 485 с.; 

Т. 2. – 1989. – 322 с. 

205. Сабирова З. З. Формирование экономической культуры студентов 

в процессе образовательной деятельности : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история педагогики и 

образования” / З. З. Сабирова. – Ижевск, 2004. – 18 с. 

206. Савенко О. О. Економічна підготовка учнів у позашкільних 

навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання” / О. О. Савенко. –  К., 

2011. – 20 с.  

207. Савка І. Формування економічних знань учнів в системі 

неперервної освіти для майбутньої підготовки менеджерів освіти / І. Савка // 

Молодь і ринок. – 2013. – № 10. – С. 157 – 162.  

208. Савченко А. Г. Макроекономіка : підручник / А. Г. Савченко. – 

К. : Либідь, 1995. – 208 с. 

209. Саюк В. І. Розвиток економічної компетентності педагогічних 

працівників у системі підвищення кваліфікації / В. І. Саюк // Вища освіта 

України. – К., 2006. – Т. 3. – С. 511 – 520. 

210. Саюк В. І. Формування економічної культури керівних і 

педагогічних кадрів освіти в умовах конкурентного середовища / В. І. Саюк // 

Нова пед. думка. – 2010. – № 1. – С. 27 – 30.  

211. Селевко Г. К. Компетентность и ее классификация / 

Г. К. Селевко // Нар. образование. – 2004. – № 4. – С. 138 – 143. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%9E.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%8E%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0


220 

 

212. Семиченко В. А. Проблемы мотивации поведения и деятельности 

человека / В. А. Семиченко. – Киев : Миллениум, 2004. – 521 с. 

213. Серова Т. С. Коммуникативность и проблемность в современных 

технологиях обучения / Т. С. Серова // Сб. науч. тр. – Пермь : Пермский гос. 

техн. ун-т, 1994. – С. 185 – 194. 

214. Скаткин М. Н. Совершенствование процесса обучения / 

М. Н. Скаткин. – М. : Педагогика, 1971. – 203 с. 

215. Сластенин В. А. Гуманизация образования и педагогические 

ценности / В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов // Гуманизация образования. – 

Вып. 1. – Набережные Челны, 1996. – С. 60 – 69. 

216. Сластенин В. А. Педагогика / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов. – М. : Изд-во „Академия”, 2002. – 576 с. 

217. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій 

школі : навч. посіб. / З. І. Слєпкань. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с. 

218. Смелзер Н. Социология : пер. с англ. / Н. Смелзер. – М. : Феникс, 

1994. – 688 с. 

219. Смирнов П. И. Социология личности : учеб. пособие / 

П. И. Смирнов. – СПб. : Социол. о-во им. М. М. Ковалевского, 2001. – 380 с. 

220. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности / С. Д. Смирнов. – М. : Аспект пресс, 1995. – 271 с. 

221. Стеблюк С. В. Формування економічної культури взаємодією 

міжпредметних зв’язків / С. В. Стеблюк // Молодь і ринок. – 2012. – № 4. – 

С. 137 – 139.  

222. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки : навч. 

посіб. / А. М. Стельмащук. – Т. : Астон, 2001. – 362 с. 

223. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / 

Д. М. Стеченко. – К. : Знання, 2007. – 271 с. 

224. Студентське самоврядування як невід’ємна складова 

демократизації вищої школи / уклад. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D1%96%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA


221 

 

В. Д. Шинкарук та ін. ; відп. ред. М. Ф. Степко. – К. : Освіта України, 2005. – 

49 с. 

225. Сур’як А. В. Економічна культура в умовах ринкової 

трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : 

спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / А. В. Сур’як. – К., 2001 – 25 с.  

226. Сухомлинская О. В. Учитель в современном мире и его роль в 

демократизации образования / О. В. Сухомлинская. – Киев : КГПИ, 1990. – 

82 с. 

227. Сухомлинский В. А. Избранные произведения : в 5 т. – / 

В. А. Сухомлинский. – Киев : Рад. шк., 1980.–    .– 

Т. 4. – 1980. – 597 с. 

228. Сысоева А. А. Формирование экономической культуры студентов 

педвуза как условие их профессиональной подготовки : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история 

педагогики и образования” / А. А. Сысоева. – Тула, 1998. – 29 с. 

229. Таиров А. Р. Формирование экономической компетентности 

будущих журналистов в вузе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 

наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / 

А. Р. Таиров. – М., 2009. – 20 с. 

230. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология : учеб. для студентов 

сред. пед. учеб. заведений / Н. Ф. Талызина. – М. : Наука, 1999. – 288 с. 

231. Тандир Л. В. Формування економічної культури студентів 

промислово-економічного коледжу в професійній підготовці : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Тандир Лариса Володимирівна. – К., 2009. – 182 с.  

232. Тарасова И. А. Формирование экономической культуры в 

условиях профессиональной подготовки студентов в вузе : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Общая педагогика, история 

педагогики и образования”; 13.00.08 „Теория и методика профессионального 

образования” / И. А. Тарасова. – Смоленск, 2008. – 17 с. 



222 

 

233. Тебиева Т. Ч. Педагогические условия формирования 

экономической культуры студентов неэкономических специальностей в 

вузе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 

„Общая педагогика, история педагогики и образования” / Т. Ч. Тебиева. – 

Владикавказ, 2005. – 24 с. 

234. Тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання неекономічних напрямів підготовки з дисциплін 

„Економічна теорія” і „Основи економічних теорій” / уклад. : 

О. М. Стрішенець та ін. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 146 с. 

235. Ткачева О. Н. Формирование экономической компетентности 

специалиста в системе дополнительного профессионального образования : 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и 

методика профессионального образования” / О. Н. Ткачева. – Шуя, 2009. – 

25 с. 

236. Тушко К. Ю. Педагогічні умови формування економічної 

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової 

підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тушко Клавдія Юріївна. – 

Хмельницький, 2009. – 264 с. 

237. Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук. – 3-тє вид. – К. : 

Центр учб. л-ри, 2013. – 308 с. 

238. Усова Г. В. Підходи та методи реалізації реінжинірингу бізнес-

процесів [Електронний ресурс] / Г. В. Усова // Економіка. Управління. 

Інновації. – 2013. – № 1. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_61. 

239. Устенко О. А. Основи економічної теорії : навч. посіб. / 

О. А. Устенко, С. В. Мочерний. – Т. : Астон, 2001. – 507 с. 

240. Ушинський К. Д. Твори : в 6 т. / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. шк., 

1952–    . – 

Т. 1. – 1952. – 446 с. 



223 

 

241. Фалевич Л. Н. Формирование экономической компетентности 

учащихся профессиональных училищ в современных условиях : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика 

профессионального образования” / Л. Н. Фалевич. – М., 2006. – 22 с. 

242. Филиппов Н. П. Формирование экономической компетентности у 

курсантов военного вуза : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания” / Н. П. Филиппов. 

– Кострома, 2007. – 22 с. 

243. Филипповская Т. В. Формирование экономической культуры 

учащихся в процессе преподавания гуманитарных и социально-

экономических дисциплин : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 

наук : спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания” / 

Т. В. Филипповская. – Екатеринбург, 2000. – 22 с. 

244. Філософія освіти : навч. посіб. / за заг. ред. В. Андрущенка, 

І. Передборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с. 

245. Фурман А. В. Фундаментальний експеримент з модульно-

розвивальної системи у школах України / А. В. Фурман. – К. : Думка, 2007. – 

22 с. 

246. Хлопотова Е. В. Формирование экономической компетентности 

будущего учителя технологии и предпринимательства : автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика 

профессионального образования” / Е. В. Хлопотова. – М., 2006. – 24 с. 

247. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. / 

В. Г. Чепінога. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 456 с. 

248. Чмуль А. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл., що навчаються за неекон. напрямами та спец. / А. В. Чмуль, 

О. О. Юрманова. – Донецьк : ДонІЗТ, 2006. – 240 с. 

249. Чухно А. А. Основи економічної теорії : підруч. для студ. неекон. 

спец. вищ. навч. закл. / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко, 

А. М. Колот, С. Я. Боринець. – К. : Вища шк., 2001. – 606 c. 



224 

 

250. Шадриков В. Д. Введение в психологию: мотивация поведения / 

В. Д. Шадриков. – М. : Логос, 2001. – 134 с. 

251. Шадриков В. Д. Философия образования и образовательные 

политики / В. Д. Шадриков. – М. : Логос, 1993. – 181 с. 

252. Шайгородський Ю. Ж. Динаміка економічних цінностей в умовах 

ринкових трансформацій / Ю. Ж. Шайгородський // Політ. менеджмент. – 

2011. – № 6. – С. 145 – 157.  

253. Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании : учеб. 

пособие / Н. И. Шевандрин. – М. : ВЛАДОС, 1995. – 544 с. 

254. Шкиль Н. И. Реформирование высшего педагогического 

образования / Н. И. Шкиль // Образование и управление. – 1997. – № 1. – 

С. 39 – 44. 

255. Шпак О. Т. Соціально-педагогічні аспекти формування 

економічної культури студентів вищих навчальних закладів / О. Т. Шпак, 

С. Д. Булавенко // Молодь і ринок. – 2012. – № 2. – С. 23 – 27.  

256. Шубін О. О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність 

вимогам постіндустріального суспільства / О. О. Шубін // Вища шк. – 2007. – 

№ 1. – С. 3 – 9.  

257. Юркшене Е. М. Экономико-математическая компетентность. 

Современные медиа-технологии в образовании и культуре Е. М. Юркшене. – 

Режим доступу : 

http://www.nformio.ru/main.php?id=20&pid=121.  

258. Юхименко П. І. Історія економічних учень : навч. посіб. / 

П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2000. – 514 с. 

259. Яковлев И. П. Интеграционные процессы в высшей школе / 

И. П. Яковлев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1980. – 115 с. 

260. Ярмаченко М. Д. Актуальные вопросы педагогической науки / 

М. Д. Ярмаченко. – М. : Знание, 1978. – 48 с. 

261. Ястремський О. І. Основи мікроекономіки : підручник / 

О. І. Ястремський, О. Г. Гриценко. – К. : Знання, 1998. – 414 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


225 

 

262. Cornwall M. Authority versus experience in Higher Education / 

M. Cornwall // Universities Quarterly. – 1975. – Vol. 29. – № 3. – Р. 12 – 19. 

263. Dewey J. Democracy and Education / J. Dewey. – New York : 

Macmillan, 1916. – 384 p. 

264. ESL Through Content-Area Instruction / еd. By Crandall J. – 

Regents/Prentice Hall, 1989. – 119 p. 

265. Goldschmid B. Modular Instruction in Higher Education / 

B. Goldschmid, M. L. Goldschmid // Higher Education. – 1972. – № 2. – P. 15 – 

32. 

266. Sionis С. Towards Autonomy via Peer-Teaching and Task-Based 

Exercises / C. Sionis // Selected Articles from English Teaching Forum / еd. by 

Krai Т. – Washigton D. C. : English Language Programs Division, 1995. – P. 9 – 

15. 

267. Swales J. Episodes in ESP. A Source and Reference Book on the 

Development of English for Science and Technology / J. Swales. – Prentice Hall 

International, 1980. – 188 p. 

268. Willis J. A Framework for Task-Based Learning / J. Willis. – 

Longman, 1996. – 170 р. 



226 

 

ДОДАТКИ 
Додаток А 

Наукові праці сучасних українських та зарубіжних дослідників щодо 

формування економічної компетентності особистості 

№ 
Автор, назва 

праці 

Об’єкт 

дослідження 

Предмет 

аналізу 

Цільова 

аудиторія 

1 

Балашова Ю. 

Педагогічні 

умови 

формування 

економічної 

культури у 

майбутніх 

офіцерів-

прикордонників 

процес 

економічної 

підготовки 

педагогічні 

умови 

ефективного 

формування 

економічної 

культури 

майбутні 

офіцери-

прикордонники 

2 

Бурлаєнко Т. 

Зміст і структура 

економічної 

компетентності 

майбутніх 

менеджерів 

освіти 

економічна 

компетентність 

зміст і структура 

економічної 

компетентності 

майбутні 

менеджери 

освіти 

3 

Дивак В. 

Розвиток 

економічної 

компетентності 

директорів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

розвиток 

економічної 

компетентності 

технологія 

розвитку 

економічної 

компетентності 

засобами ІКТ у 

системі 

підвищення 

кваліфікації 

директори 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 
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Продовження додатка А 

4 

Надточиєва О. 

Формування 

економічної 

культури 

особистості 

старшокласників 

з використанням 

засобів 

мистецтва 

процес 

формування 

економічної 

культури 

особистості 

шляхи 

формування 

економічної 

культури 

особистості 

старшокласника 

з використанням 

засобів 

мистецтва 

учні старших 

класів 

загальноосвітніх 

шкіл 

5 

Овсюк Н. 

Формування 

основ 

економічної 

компетентності 

старшокласників 

у процесі 

навчання 

географії та 

економіки 

процес 

вивчення 

географії та 

основ економіки 

в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

економічна 

компетентність і 

принципи 

відбору змісту 

навчального 

матеріалу з 

географії та 

основ економіки 

в процесі 

навчання 

старшокласників 

у 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

учні старших 

класів 

загальноосвітніх 

шкіл 

6 

Паламарчук О. 

Соціально-

психологічні 

умови 

формування 

еколого-

економічної 

культури 

підприємців  

еколого-

економічна 

культура 

підприємця на 

сучасному етапі 

розвитку 

українського 

суспільства 

соціально-

психологічні 

чинники 

становлення 

еколого-

економічної 

культури 

підприємців 

підприємці 
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Продовження додатка А 

7 

Тушко К. 

Педагогічні 

умови 

формування 

економічної 

компетентності 

майбутніх 

офіцерів-

прикордонників 

професійна 

підготовка 

майбутніх 

офіцерів у 

вищих 

військових 

навчальних 

закладах 

педагогічні 

умови 

формування 

економічної 

компетентності 

майбутніх 

офіцерів-

прикордонників 

у процесі 

фахової 

підготовки 

майбутні 

офіцери-

прикордонники 

8 

Масаїлов А. 

Комп’ютерний 

супровід 

формування 

економічної 

компетентності у 

студентів 

закладів 

середньої 

професійної 

освіти 

система 

професійної 

підготовки 

студентів 

закладів 

середньої 

професійної 

освіти 

процес 

комп’ютерного 

супроводу 

формування 

економічної 

компетентності 

у студентів 

закладів 

середньої 

професійної 

освіти 

студенти 

закладів 

середньої 

професійної 

освіти 

9 

Назарова О. 

Формування 

економічної 

компетентності в 

учнів 

професійного 

ліцею в 

освітньому 

процесі 

процес 

формування 

економічної 

компетентності 

в учнів 

професійного 

ліцею 

зміст, форми, 

методи й засоби 

формування 

економічної 

компетентності в 

учнів 

професійного 

ліцею в 

освітньому 

процесі 

студенти 

професійного 

ліцею 

10 

Пузієнко Ю. 

Формування 

економічної 

компетентності 

студентів в 

освітньому 

процесі ЗВО 

економічна 

компетентність 

як інтегративна 

особистісна 

якість 

процес 

формування 

економічної 

компетентності 

студентів 

студенти ЗВО 
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Продовження додатку А 

     

11 

Таїров О. 

Формування 

економічної 

компетентності 

майбутніх 

журналістів у 

ЗВО 

система 

економічної 

підготовки 

фахівців у ЗВО 

зміст, форми, 

методи й засоби 

формування 

економічної 

компетентності у 

майбутніх 

журналістів в 

освітньому 

процесі 

майбутні 

журналісти 

12 

Ткачова О. 

Формування 

економічної 

компетентності 

фахівця в 

системі 

додаткової 

професійної 

освіти 

процес 

додаткової 

професійної 

освіти фахівця 

формування 

економічної 

компетентності 

фахівця в 

процесі 

додаткової 

професійної 

освіти 

студенти 

інституту 

підготовки й 

підвищення 

кваліфікації 

кадрів лісового 

комплексу 

13 

Фалевич Л. 

Формування 

економічної 

компетентності 

учнів 

професійних 

училищ у 

сучасних умовах 

процес 

професійної 

підготовки 

фахівців у 

професійних 

училищах 

формування 

економічної 

компетентності 

учнів 

професійних 

училищ у 

сучасних умовах 

студенти 

професійних 

училищ 

14 

Хлопова О. 

Формування 

економічної 

компетентності 

майбутнього 

вчителя 

технології й 

підприємництва 

професійна 

підготовка 

майбутнього 

вчителя 

технології й 

підприємництва 

у педагогічному 

ЗВО 

формування 

економічної 

компетентності 

майбутнього 

вчителя 

технології й 

підприємництва 

майбутні 

вчителі 

технології й 

підприємництва 
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Продовження додатка А 

     

15 

Скорко О. 

Актуальність 

формування 

економічної 

компетентності 

майбутніх 

учителів 

технологій 

економічна 

компетентність, 

економічні 

знання, 

практичні 

вміння і 

навички 

рівень мотивації 

та позитивного 

емоційного 

ставлення до 

економічної 

діяльності, 

досвід реальної 

діяльності та 

творчості у 

вирішенні 

нестандартних 

економічних 

ситуацій 

майбутні 

вчителі 

технологій 

16 

Приступа В. 

Використання 

кейс-методу у 

формуванні 

економічної 

компетентності 

майбутніх 

інженерів 

радіозв’язку 

економічна 

компетентність 

використання 

кейс-методу у 

формуванні 

економічної 

компетентності 

майбутні 

інженери 

радіозв’язку 

17 

Вітер С. 

Критерії, 

показники та 

рівні 

сформованості 

економічної 

компетентності 

молодших 

спеціалістів 

економічна 

компетентність 

критерії, 

показники та 

рівні 

сформованості 

економічної 

компетентності 

молодші 

спеціалісти 

18 

Говорун Т. 

Гендерні аспекти 

економічної 

соціалізації 

економічна 

соціалізація 

гендерні аспекти 

економічної 

соціалізації  

студенти 

педагогічних 

університетів 
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Продовження додатка А  
 

19 

Ковтун Г., 

Мартиненко О. 

До питання 

формування 

економічної 

компетентності 

учні 

економічна 

компетентність 

дидактичні 

умови 

учні 

загальноосвітніх 

шкіл 

20 

Єфременко Т. 

Рівень 

економічної 

культури 

пересічного 

громадянина 

України 

економічна 

культура 

рівень 

сформованості 

економічної 

культури 

громадяни 

України, 

фахівці різних 

галузей 

21 

Лобко О. 

Роль економічної 

культури в 

інституційному 

перетворенні 

економічних 

відносин 

економічна 

культура 

система 

соціально-

економічних 

відносин, що 

супроводжується 

якісними 

змінами 

культурних 

форм у 

господарській 

діяльності 

індивідів 

фахівці різних 

галузей 

22 

Кострюкова О. 

Безперервність 

розвитку 

економічної 

культури 

особистості в 

системі освіти 

економічна 

культура 

чинники 

формування 

економічної 

культури 

керівники 

навчальних 

закладів 

 

 



232 

 

Додаток Б 

 

Узагальнена рівнева характеристика показників сформованості 

економічної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей 

 

Рівень Показники 

Високий 

– студент володіє цілісною й міцною системою знань у галузі 

економіки, його знання цілей, завдань, основних ідей, категорій 

економічної теорії необхідною глибиною; теоретичний рівень його 

економічної свідомості визначається розумінням системи зв’язків і 

залежностей в економіці; усвідомленість економічних знань 

проявляється в студента на рівні беззаперечного розуміння їхнього 

практичного значення, збагачення цих знань власними 

міркуваннями та досвідом, студент уміє сприймати, узагальнювати, 

аналізувати та критично оцінювати професійно важливу інформацію 

економічного спрямування з використанням сучасних 

інформаційних технологій; він обізнаний та має достатній досвід 

роботи з інформацією економічного спрямування в багатьох 

електронних пошукових системах та різноманітних довідково-

бібліографічних каталогах, у нього сформовані вміння роботи з 

іншими джерелами інформації; 

– студент чітко усвідомлює необхідність у формуванні своєї 

економічної компетентності як особистісно значущої цінності задля 

забезпечення ефективної професійної діяльності в гуманітарній 

сфері; він зазнає потребу у формуванні й самовихованні своєї 

економічної компетентності, має прагнення до особистісного 

самовдосконалення, інтереси й мотиви майбутньої професійної 

діяльності в економічній сфері мають ґрунтовний характер; вибір 

свого професійного фаху в студента має усвідомлений характер, 

ставлення до майбутньої професійної діяльності є виразно 

позитивним; у процесі навчальної діяльності студент постійно 

демонструє прагнення і здатність до самоосвіти й самовиховання; 
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– у студента сформовані на високому рівні особистісні якості та 

лідерські здібності, які забезпечують успішність виконання 

професійної діяльності в процесі вирішення економічних завдань; 

він чітко усвідомлює власні здібності, необхідні для формування 

такої поведінки, яка відповідає певному завданню або ситуації, 

відрізняється високим рівнем самооцінки; студент відрізняється 

розвиненими базовими економічними вміннями й навичками та має 

достатній досвід економічної діяльності, набутий у процесі 

навчання та навчальних або позанавчальних практик 

Середній 

– загалом студент володіє знаннями цілей, завдань, основних ідей, 

категорій економічної теорії, проте засвоєні економічні знання 

зазвичай не призводять до формування в студента певних власних 

економічних переконань та поглядів на економічну дійсність, 

студент не відрізняється сформованим власним стилем економічної 

поведінки у професійній діяльності; усвідомленість економічних 

знань проявляється в студента на рівні осмисленого 

запам’ятовування, вільного викладу, часом існує переконаність в 

істинності знання; рівень сформованості інформаційної культури 

студента потребує покращення; 

– студент усвідомлює необхідність у формуванні своєї економічної 

компетентності, проте вона не має для нього особистісно значущої 

цінності задля забезпечення ефективної професійної діяльності в 

гуманітарній сфері, у той час як потреба у формуванні й 

самовихованні своєї економічної компетентності в студента має 

несистемний характер, і хоча він зазвичай демонструє прагнення до 

особистісного самовдосконалення, проте його інтереси й мотиви 

щодо майбутньої професійної діяльності в економічній сфері не є 

ґрунтовними; вибір свого професійного фаху в студента не завжди 

має усвідомлений характер, ставлення до майбутньої професійної 

діяльності зазвичай є нейтральним; у процесі навчальної діяльності 

студент рідко демонструє прагнення до самоосвіти, здатність до 

самовиховання не є вираженою; 
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– особистісні якості та лідерські здібності, які забезпечують 

успішність виконання професійної діяльності в процесі вирішення 

економічних завдань, у студента сформовані недостатньо, і він 

погано усвідомлює власні здібності, необхідні для формування такої 

поведінки, яка відповідає певному завданню або ситуації, рівень 

самооцінки в цьому випадку потребує поліпшення; базові 

економічні вміння й навички студента зазвичай є недостатньо 

сформованими, а досвід економічної діяльності, набутий студентом 

у процесі навчання та навчальних або позанавчальних практик, є 

незначним 

Низький 

– у студента відсутні цілісні знання в галузі економічної теорії, 

усвідомленість економічних знань проявляється в студента в 

кращому випадку на рівні механічного завчання й відтворення 

без пояснення або повністю відсутня, і він не має власних 

економічних переконань та поглядів на економічну дійсність і 

не відтворює власний стиль економічної поведінки в 

професійній діяльності; уміння та навички сприймати, 

узагальнювати, аналізувати та критично оцінювати професійно 

важливу інформацію економічного спрямування з 

використанням сучасних інформаційних технологій є 

нерозвиненими або відсутні повністю; досвід роботи з 

довідково-бібліографічними каталогами та іншими джерелами 

інформації відсутній повністю; 

– студент практично не усвідомлює необхідність у формуванні 

своєї економічної компетентності, вона зовсім не має для нього 

особистісно значущої цінності для забезпечення ефективної 

професійної діяльності в гуманітарній сфері, він не зазнає 

потреби у формуванні й самовихованні своєї економічної 

компетентності; вибір свого професійного фаху в студента має 

випадковий характер, ставлення до майбутньої професійної 
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діяльності зазвичай є негативним або нейтральним, а в процесі 

навчальної діяльності він не демонструє прагнення до 

самоосвіти, здатність до самовиховання повністю відсутня; 

– особистісні якості та лідерські здібності, які забезпечують 

успішність виконання професійної діяльності в процесі 

вирішення економічних завдань, у студента не є сформованими 

або знаходяться на початковому етапі формування, і він 

практично не усвідомлює власні здібності, необхідні для 

формування такої поведінки, яка відповідає певному завданню 

або ситуації, рівень самооцінки є низьким; базові економічні 

вміння і навички не є розвиненими, а досвід економічної 

діяльності є відсутнім 
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Додаток В 

Тест № 1 

на визначення рівня сформованості економічної компетентності 

студентів ЗВО гуманітарних спеціальностей 

 

1. Економіка – це галузь знань про: 

– немає відповіді;  

– особливості руху грошей і збільшення грошових коштів у 

розпорядженні країни, підприємства або сім’ї; 

– створення добробуту громадян за рахунок виробництва благ;  

– створення позитивного балансу в зовнішній торгівлі з іншими 

країнами  

2. Китайська економіка може в майбутньому перевершити 

американську за своїми розмірами. Чи означає це, що вона стане більш 

ефективною в той момент? 

– немає відповіді;  

– так, тоді добробут китайців стане більшим за добробут американців;  

– ні, бо в розрахунку в середньому на одну людину китайці матимуть 

суттєво менше  

3. Економіка є: 

– немає відповіді;  

– об’єктивною наукою з чіткими законами як у точних науках;  

– має витоком поведінку людей, їхнє ставлення до економічних 

процесів і категорій, тож змінюється разом із еволюцією людини; 

– точною наукою, проте постійно вдосконалюється  

4. При оцінці обсягів економіки використовують грошовий вимір: 

– немає відповіді;  

– лише тих товарів, робіт і послуг, щодо яких виникають економічні 

відносини (наприклад, самостійно приготована вечеря не включається в 

оцінку, а вечеря в ресторані включається);  
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– усіх товарів, робіт, послуг, які виробляються в економіці, незалежно 

від того, чи передбачається в принципі оплата за них;  

– лише тих товарів, робіт і послуг, при яких створюються нові 

матеріальні об’єкти   

5. Ефективність роботи економіки визначається: 

– немає відповіді;  

– обсягом тієї доданої вартості, яка створена в результаті виробництва 

благ;  

– позитивним сальдо торгівлі з іншими країнами світу;  

– курсом національної валюти щодо інших країн світу;  

– розміром державного бюджету країни  

6. Економічний добробут створюють: 

– немає відповіді;  

– господарюючі суб’єкти через виробництво благ, які споживаються 

суспільством; Підприємства-експортери готової продукції  

– державні органи та інституції через управління економікою  

7. Відповідно до ринкових принципів ціна на енергоресурси, медицину, 

освіту: 

– немає відповіді;  

– мають бути низькими і пропорційними заробітним платам у країні, бо 

це суспільні блага;  

– мають залежати від рівня попиту й пропозиції, навіть якщо за них 

відповідає держава, та покривати собівартість; особливі умови й допомога 

може бути лише для тих, хто не спроможний сплачувати;  

– в ідеалі держава має прагнути до безкоштовних благ, адже це 

свідчить про високий рівень її розвитку  

8. Економічна наука точно вивела єдиний рецепт економічного 

процвітання: 

– немає відповіді;  
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– так, усі країни, що досягнули економічного успіху, мають спільні 

риси; 

– такий рецепт є відомим у загальних рисах і передбачає одночасний 

вплив держави і ринку на економічний розвиток;  

– оскільки економіка – це соціальна галузь знань, у кожної країни є 

шлях до економічного процвітання, що залежить від особливостей цього 

суспільства  

9. Сучасні економічні теорії переважно виходять з такого: 

– немає відповіді;  

– у минулому теорії спиралися на раціональну поведінку людей, але 

тепер сучасні дослідження переглядають особливості функціонування 

економіки через нераціональне прийняття економічних рішень;  

– раціональність людей не чинить жодного впливу на економічні 

закономірності;  

– люди є раціональними у прийнятті рішень, тож механізми впливу на 

економічний розвиток мають виходити з цього  

10. Якою є доля професій у майбутньому: 

– немає відповіді;  

– основні професії вже сформувалися, можливо, їх просто переназвуть;  

– людство деградує за рахунок комп’ютеризації, професії стають надто 

простими;  

– багато професій зникне через автоматизацію, проте буде велика 

потреба в тих галузях, де немає жорстких алгоритмів роботи, де виникають 

певні стосунки між людьми  

 



239 

 

Додаток Г 

Тест № 2 

на визначення рівня сформованості економічної компетентності 

студентів ЗВО гуманітарних спеціальностей 

 

Вступ до економічної теорії 

1. Розташуйте в історичній послідовності їхнього виникнення такі 

економічні школи: 

1. кейнсіанство; 

2. фізіократи;  

3. маржиналізм; 

4. класична школа;  

5. неокласичний напрям;  

6. меркантилізм 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6      б) 6, 5, 4, 3, 2, 1     в) 6, 2, 4, 3, 5, 1      г) 6, 2, 4, 3, 5, 1 

 

2. Висловіть свою думку. Економічні проблеми можуть бути 

вирішені: 

а) за допомогою економічних моделей; 

б) з урахуванням політичних міркувань; 

в) за допомогою економічних наук; 

г) з урахуванням думки й ціннісних орієнтацій кожної людини. 

 

3. Яка зі шкіл економічної теорії була історично першою: 

а) марксизм; 

б) меркантилізм; 

в) дрібнобуржуазна політекономія; 

г) кейнсіанство; 

д) класична політекономія; 

е) фізіократи  
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4. Яка з економічних шкіл уперше зробила предметом свого аналізу 

процес виробництва, а не сферу обігу: 

а) меркантилізм; 

б) фізіократи; 

в) класична політична економія; 

г) маржиналізм. 

 

5. У чому полягає єдність законів природи й суспільства: 

а) мають об’єктивний характер; 

б) не залежать від діяльності людей; 

в) проявляються через економічну діяльність людей; 

г) мають історично прихожий (це як???) характер; 

д) є вічними 

 

6. Яке з визначень найбільш повно характеризує предмет загальної 

економічної теорії: 

а) це наука про динаміку матеріальних і духовних потреб людини; 

б) це наука про мотивацію поведінки людини; 

в) це наука про виробництво й критерії розподілу вироблених благ; 

г) це наука про натуральне багатство; 

д) це наука про найбільш загальні закони розвитку людського 

суспільства в умовах обмеженості ресурсів 

 

7. „Позитивна наука, – писав Дж. М. Кейнс, – може бути визначена 

як сукупність систематичних знань, що належать…” (продовжте): 

а) до того, що є; 

б) до того, що повинне бути; 

в) до позитивних тенденцій в економічному розвитку; 

г) до оцінних суджень 
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8. Хто не є лауреатом Нобелівської премії з економіки: 

а) Пол Самуельсон; 

б) Василь Леонтьєв; 

в) Джон Мейнард Кейнс 

 

9. Яке із цих положень не належить до визначення предмета 

теоретичної економіки? 

а) максимальне задоволення потреб; 

б) рідкість блага; 

в) матеріальні та духовні потреби; 

г) ефективне використання ресурсів; 

д) необмежені виробничі ресурси 

 

10. У якому з перерахованих випадків вивчення теоретичної 

економіки не має практичного значення? 

а) Кожна людина зіштовхується з політичними проблемами, багато з 

яких пов’язані з економікою. 

б) Кожен, хто розбирається в принципах функціонування економіки, 

здатний краще вирішувати власні економічні проблеми.  

в) Кожна людина заробляє гроші, використовуючи свої знання й досвід 

у тих або тих сферах діяльності. Теоретична економіка вчить студентів 

„уміння жити”. 

г) Кожна людина зазнає впливу від економіки та сама впливає на неї.  

 

11. Чим нижче ціна товару, тим більше обсяг попиту на нього. Це 

одне із принципових положень теоретичної економіки. Чи можна тільки на 

цій підставі зробити такі висновки: 

а) Якщо ціни на норкове манто впадуть, а всі інші чинники попиту і 

його динаміки не зміняться, можливо, цих манто буде куплено більше, ніж 

раніше, коли вони коштували дорожче. 
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б) Якщо ціна на норкове манто впаде, то Ви купите не одне, а два 

манто. 

в) Якщо ціна на норкове манто впаде, обсяг їх продажів збільшиться. 

г) Якщо в цьому місяці було продано більше норкових манто, ніж у 

минулому, то значить ціни на них були знижені. 

 

12. Економічна модель не є: 

а) інструментом для економічних прогнозів; 

б) поясненням, як функціонує економіка і її окремі сектори; 

в) ідеальним типом економіки або політики, в ім’я яких ми повинні 

працювати; 

г) комплексом економічних принципів. 

 

13. Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то такий 

метод аналізу є: 

а) гіпотетичним; 

б) індуктивним; 

в) описовим; 

г) дедуктивним  

 

14. Яка з перерахованих економічних цілей має точний кількісний 

вимір: 

а) економічна свобода; 

б) справедливий розподіл доходу; 

в) повна зайнятість; 

г) економічна гарантія. 

 

15. Якщо стверджується, що дві економічні цілі взаємовиключають 

одна одну, то це означає: 

а) що реалізація однієї розглядається як результат досягнення іншої; 
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б) що ці цілі мають кількісне вираження; 

в) неможливість одночасного досягнення обох цілей; 

г) заперечення їх як цілей, які повинні бути реалізовані в Україні. 

 

16. Що з перерахованого вивчає мікроекономіка? 

а) виробництво в масштабі всієї економіки; 

б) виробництво цукру й динаміка його ціни; 

в) загальний рівень цін; 

г) чисельність зайнятих у господарстві. 

 

17. Якщо економічне зростання сприяє справедливому розподілу 

доходу, то ці дві макроекономічні цілі: 

а) доповнюють одна одну; 

б) взаємовиключають одна одну; 

в) логічно зв’язані одна з одною; 

г) суперечать одна одній  

 

18. Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз: 

а) позитивний; 

б) нормативний; 

в) мікроекономічний; 

г) макроекономічний. 

 

19. Якою є економічна мета, якщо суспільство прагне мінімізувати 

витрати та максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів? 

а) економічна безпека; 

б) економічна ефективність; 

в) досягнення повної зайнятості; 

г) підтримка економічного зростання 
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20. Позитивна економічна теорія вивчає: 

а) оцінні судження; 

б) позитивні тенденції в економічному розвитку; 

в) „що є”; 

г) що повинне бути. 

 

21. Економічна теорія: 

а) не може бути корисною при вивченні економічних відносин, 

властивих соціалізму; 

б) придатна для вивчення всіх економічних систем; 

в) придатна тільки для вивчення капіталістичної системи 

господарювання; 

г) усі попередні відповіді неправильні  

 

22. Загальний рівень цін і безробіття в економічній системі 

вивчається в курсі: 

а) менеджменту; 

б) міжнародних фінансів; 

в) макроекономіки; 

г) мікроекономіки. 

 

23. Часом у суспільстві росте ворожість до економістів, їм 

приписуються всі труднощі та провали в економіці. Це пояснюється тим, що: 

а) вони керуються в першу чергу своїми професійними інтересами; 

б) вони не звертають увагу на політичні результати своїх рекомендацій, 

руйнуючи досягнутий раніше консенсус різних політичних сил; 

в) їхні теорії та аналіз є надмірно ускладненими; 

г) усі попередні відповіді правильні 

 

24. Використання допущень в економічному аналізі: 
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а) робить модель більш реалістичною; 

б) збільшує число питань, які повинні бути включені до аналізу; 

в) змінює внутрішню логіку теорії або моделі; 

г) полегшує вирішення проблеми. 

 

25. Економічна теорія: 

а) не може пророкувати майбутнього, але може пояснити наслідки 

певних явищ у розвитку економіки; 

б) не є наукою; 

в) займається винятково прогностичними характеристиками розвитку 

економічних систем; 

г) містить положення, які завжди ухвалюють усі економісти 

 

26. В економіці діє закон убутної (це як???) продуктивності 

чинників виробництва. Яким чином у цих умовах підтримується економічне 

зростання: 

а) буде потрібно все більше й більше ресурсів; 

б) необхідним є приріст ресурсів, але ціна додаткової одиниці ресурсів 

буде зростати; 

в) приріст додаткових ресурсів не збільшить, а зменшить загальний 

обсяг виробництва; 

г) буде потрібно все менше й менше виробничих ресурсів. 

 

27. Проблеми того, „що, як і для кого виробляти” можуть мати 

відношення: 

а) тільки до відсталої економіки; 

б) до будь-якого суспільства, безвідносно до його соціально-

економічної та політичної організації; 

в) тільки до ринкової економіки; 
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г) тільки до тоталітарних систем або до суспільств, де панує 

централізоване планування. 

 

28. Проблема „що виробляти” не стоїть, якщо: 

а) економіка не досягла стадії, коли починає діяти закон убутної (це 

як???, може збиткової (рос. убыточный)) продуктивності чинників 

виробництва; 

б) кожний виробничий ресурс специфічний, тобто він може бути 

використаний для виробництва тільки одного конкретного товару; 

в) пропозиція ресурсів настільки обмежена, що вони повинні бути 

використані тільки для виробництва предметів споживання; 

г) пропозиції ресурсів (???) досить і для того, щоб виробляти предмети 

розкоші  

 

29. Якщо в економіці діє закон убутної (це як???) продуктивності 

чинників виробництва, для підтримки її росту необхідні: 

а) зростання обсягу тільки одного чинника виробництва (при незмінних 

обсягах інших чинників); 

б) пропорційне зростання всіх чинників виробництва (у натуральному 

вираженні) при зниженні ціни додаткової одиниці продукції; 

в) пропорційне зростання всіх чинників виробництва; 

г) зростання деяких чинників виробництва при незмінному обсязі хоча 

б одного виробничого ресурсу. 

 

30. Проблема „що виробляти”: 

а) виникає тільки в умовах гострого дефіциту ресурсів; 

б) вивчається на основі чинності закону убутної (це як???)  

продуктивності чинників виробництва; 

в) може стояти тільки перед приватним підприємцем, але не перед 

суспільством; 
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г) може розглядатися як проблема вибору точки на лінії виробничих 

можливостей. 

 

31. Проблема „як виробляти” не існує: 

а) за умови обмеженості запасів виробничих ресурсів стосовно наявної 

робочої сили; 

б) якщо кількість виробничих ресурсів строго фіксована та 

„прив’язана” до конкретних товарів; 

в) у технічно розвиненому суспільстві, де ця проблема стає чисто 

технічною; 

г) якщо економіка не відчуває чинності закону убутної (це як???)  

прибутковості чинників виробництва 

 

32. Лінія виробничих можливостей показує: 

а) альтернативну комбінацію товарів при наявності даної кількості 

ресурсів; 

б) кращу з можливих комбінацій двох товарів; 

в) час, коли вступає в дію закон убутної (це як???) продуктивності 

чинників виробництва. 

г) точну кількість двох товарів, які господарство має намір виробляти. 

 

33. Фермер, який використовує неефективні методи виробництва: 

а) належить до зайнятих; 

б) безробітний; 

в) частково безробітний; 

г) усі попередні відповіді неправильні 

 

34. Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті: 

а) повне використання виробничих ресурсів; 

б) повна зайнятість; 
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в) або повна зайнятість, або повне використання інших ресурсів; 

г) і повна зайнятість, і повне використання інших виробничих ресурсів 

 

35. Якщо в суспільстві обсяг виробничих ресурсів збільшився, то: 

а) покращилася технологія виробництва; 

б) підвищився стандарт життєвого рівня; 

в) буде вироблено більше товарів і послуг; 

г) економіка в стані виробляти більше товарів і послуг 

 

36. Альтернативні витрати нового стадіону – це: 

а) ціна будівництва стадіону наступного року; 

б) ціна інших товарів і послуг, виробництво яких принесено в жертву 

будівництву цього стадіону; 

в) оплата його охорони та іншого персоналу; 

г) зміна реальної ставки податку, яка виплачується з доходів стадіону 

 

37. Фундаментальні економічні питання „що, як і для кого 

виробляти”, зважується на мікро- і макрорівні. Яке із цих питань може 

вирішуватися тільки на макроекономічному рівні: 

а) хто буде виробляти товари й послуги? 

б) що виробляється? 

в) з яким рівнем інфляції ми зіштовхнемося? 

г) скільки товарів і послуг буде вироблено?  

 

38. Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком, 

частково урядом, то економіка: 

а) ринкова; 

б) командна; 

в) змішана; 

г) натуральна 
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39. Фундаментальна проблема, з якою зіштовхуються всі економічні 

системи, – це: 

а) рідкість; 

б) виробництво; 

в) інвестиції; 

г) споживання  

 

40. У кожній економічній системі фундаментальні питання „що, як і 

для кого виробляти” зважуються на мікро- і макрорівні. Яке із 

запропонованих питань може зважуватися на мікроекономічному рівні: 

а) як стимулювати економічне зростання? 

б) як позбутися інфляції? 

в) що й скільки виробляти? 

г) яким чином можна досягти рівня повної зайнятості? 

 

41. Якщо економіка рухається по опуклій кривій виробничих 

можливостей управо й униз, то це означає, що: 

а) альтернативні витрати знижуються; 

б) альтернативні витрати збільшуються;  

в) альтернативні витрати постійні 

 

42. Які риси характеризують тільки товарне виробництво? 

а) економічна відособленість виробників і розвиток обміну; 

б) універсалізація праці; 

в) суспільний поділ праці; 

г) можливість визначати що, як і для кого виробляти. 

 

43. Товар – це: 

а) річ, що є продуктом людської праці; 

б) річ, обмінювана на іншу річ або гроші; 



250 

 

в) річ, що має споживчу вартість або корисність; 

г) благо, що не є продуктом праці, але корисне для людини  

 

44. Гранична корисність – це: 

а) сума корисностей рівновеликих частин блага; 

б) здатність блага задовольняти ту або ту потребу людини; 

в) суб’єктивна оцінка блага індивідуумом; 

г) найменш настійна потреба, що задовольняється останнім зі 

споживаних екземплярів блага цього роду. 

 

45. Економічна теорія – це: 

1) наука про види діяльності з виробництва та обміну повсякденного 

ділового життя людей та витягу (це як?) засобів існування; 

2) наука про використання обмежених ресурсів (праця, земля, капітал) 

для виробництва товарів і обміну їх з метою задоволення потреб; 

3) сукупність принципів, методів, засобів і форм керування 

виробництвом, розроблених і застосовуваних з метою підвищення 

ефективності виробництва та збільшення прибутків; 

4) наука про закономірності та чинники економічного зростання в 

пофазній динаміці відтворення й динаміці „довгих хвиль”, наука про 

національне багатство. 

Виберіть правильну комбінацію відповідей: 

а) 1, 2, 3, 4   б) 2, 3, 4   в) 1, 3, 4   г) 1, 2, 4 

 

46. 1) у 1991 – 1996 рр. в економіці України спостерігався спад 

виробництва та високі темпи інфляції; 

2)  структурна перебудова економіки України, крім інших цілей, 

спрямована на підвищення споживчого рівня людей; 

3)  необхідно розробити комплекс заходів щодо вповільнення або 

припинення спаду виробництва та зниження темпів розвитку інфляції 
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47. Визначте позитивні й нормативні твердження. 

а) 1) і 2) – нормативні, 3) – позитивне; 

б) 1) і 3) – позитивні, 2) – нормативне; 

в) 1) – позитивне; 2) і 3) – нормативні; 

г) 1) і 2) – позитивні, 3) – нормативне. 

 

48. У своїй книзі „Дослідження про природу та причини багатства 

народів” А. Сміт сказав: „Для того, щоб підняти державу з найнижчого 

щабля варварства до вищого щабля добробуту, потрібні лише… Усе інше 

зробить природний хід речей”. Виберіть із названих нижче відповідей одну, 

яка не фігурує в цитаті А. Сміта: 

а) мир; 

б) державне втручання; 

в) легкі податки; 

г) терпимість у керуванні. 

 

49. Серед економічних законів не виділяють: 

а) загальних; 

б) специфічних; 

в) типових; 

г) особливих. 

 

50. Що з названого нижче не можна віднести до цілей економічної 

політики? 

а) економічне зростання; 

б) повну зайнятість; 

в) рівний розподіл доходів; 

г) стабільність цін  
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51. Розташуйте дані твори в хронологічному порядку (з моменту їх 

появи), починаючи із самого раннього: 

1. „Капітал”;  

2. „Дослідження про природу та причини багатства народів”; 

3. „Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей”;  

4. „Основи політичної економії та податкового обкладання” 

а) 1, 4, 2, 3 

б) 4, 2, 1, 3 

в) 2, 1, 4, 3 

г) 2, 4, 1, 3  

 

52. Яка з перерахованих нижче функцій економічної теорії не існує? 

а) практична; 

б) прогнозово-прагматична; 

в) методологічна; 

г) регулювальна 

 

53. Для того, щоб не заплутатися в міріадах фактів, не потонути в 

їхньому різноманітті та суперечливості, економічна наука, що бажає 

зрозуміти сутність явищ економічного життя та сформулювати причинно-

наслідковий зв’язок між ними, широко використовує… 

а) метод єдності історичного та логічного; 

б) метод матеріалістичної діалектики; 

в) метод наукової абстракції; 

г) математичні методи  

 

54. Яка функція економічної теорії відповідає за розробку принципів 

і методів раціонального господарювання, наукове обґрунтування економічної 

стратегії здійснення реформ економічного життя? 

а) практична; 
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б) прогностична; 

в) методологічна; 

г) пізнавальна. 

 

55. Об’єктивно існуючі стійкі причинно-наслідкові зв’язки між 

явищами економічного життя – це…: 

а) економічні категорії; 

б) економічні закони; 

в) економічні моделі; 

г) немає правильної відповіді 

 

 

Потреби та економічні інтереси 

1. Найвищою потребою в піраміді потреб, за Маслоу, є: 

1) потреба в повазі; 

2) потреба в безпеці; 

3) фізіологічні потреби; 

4) потреба в саморозвитку 

 

2. Який розподіл виробничих відносин є характерним для ринкової 

економіки: 

1) розподіл – обмін – споживання 

2) обмін – розподіл – споживання 

3) виробництво – обмін – розподіл 

4) виробництво – обмін – споживання  

 

3. Взаємозамінні товари – це … 

1) … такі пари товарів, для яких ріст ціни одного призводить до 

падіння попиту на інший; 

2) … товари першої необхідності; 
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3) … пари товарів, для яких ріст ціни одного призводить до росту 

попиту на інший; 

4) … товари, для яких існує зворотне співвідношення зміни ціни 

одного з них до зміни обсягу попиту на інший  

 

4. Що означає категорія рідкість? 

1) висока якість 

2) обмеженість 

3) неповторність 

4) трудомісткість 

 

5. Вичерпна характеристика економіки як господарства містить 

(указати правильну комбінацію): 

А) виробництво 

Б) розподіл 

В) обмін 

Г) споживання 

1. АВГ; 2. АБГ; 3. АБВГ; 4. АГ 

 

6. Кількість одного товару, яким необхідно пожертвувати для 

збільшення іншого товару на одиницю, називають: 

1) граничними витратами 

2) постійними витратами 

3) альтернативними витратами 

4) середніми витратами  

 

7. Блага – це: 

1) кошти, наявні в обмеженій кількості, за допомогою яких 

задовольняються потреби; 
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2) кошти, наявні в необмеженій кількості, за допомогою яких 

задовольняються потреби; 

3) сукупність усіх товарів і послуг, що представляють якусь 

цінність; 

4) сукупність усіх товарів і послуг, без яких людина не може 

існувати 

 

8. Термін „відтворення” вперше вжив: 

1) А. Сміт; 

2) Ф. Кене; 

3) А. Маршалл; 

4) П. Самуельсон; 

 

9. Характеристиками економічного блага є: 

1) здатність задовольняти потреби; 

2) рідкість; 

3) цінність; 

4) правильне все зазначене; 

 

10. Економічні відносини – це: 

1) відносини між людьми, пов’язані з їхнім повсякденним життям; 

2) міжнародні відносини, тобто ті, що складаються між окремими 

країнами; 

3) відносини між людьми, що складаються в процесі виробництва, 

обміну, розподілу та споживання товарів і послуг; 

4) відносини, що складаються в політичному, соціальному та 

духовному житті суспільства 
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Власність в економічній системі 

1. Власність – це: 

а) ставлення людини до речі; 

б) сама річ; 

в) ставлення людей одна до одної із приводу присвоєння речей 

 

2. Якщо виробництво здійснюється в інтересах окремого індивідуума, 

то це –  

а) колективна власність і колективне присвоєння; 

б) приватна власність і приватне присвоєння; 

в) суспільна власність і суспільне присвоєння; 

г) усі відповіді неправильні 

 

3. Права власності – це: 

а) право вирішувати, хто і як буде забезпечувати використання блага; 

б) право застосування корисних властивостей блага для себе; 

в) право на відчуження блага; 

г) право виняткового фізичного контролю над благом; 

д) право мати результати від використання блага; 

е) право на безстроковість володіння благом; 

є) право на передачу блага в спадщину; 

ж) право на знищення блага; 

з) усі відповіді правильні 

 

4. Якщо якесь майно узяти під оренду, то орендар: 

а) розпоряджається цінністю цього майна (може продати його або 

подарувати); 

б) є повним власником; 

в) є потенційним власником; 

г) розпоряджається споживчою вартістю майна; 
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д) це майно є безхазяйним  

 

5. Існування державної власності зумовлене:  

а) прагненням збільшити державні доходи; 

б) необхідністю вирішення загальнонаціональних і соціальних завдань, 

підтримка рівня життя населення; 

в) наявністю капіталомістких і нерентабельних галузей (залізниці, 

автомобільні дороги, вугільна промисловість і т.п.); 

г) усі відповіді правильні 

 

6. До форм власності, заснованих на груповому присвоєнні доходів, 

належать: 

А) акціонерна; 

Б) індивідуальна; 

В) партнерська; 

Г) державна 

1. АВ             2. БВГ            3. АБГ         4. А 

 

7. Загальною рисою ринкової та командної економіки є: 

А) прийняття державних планів, обов’язкових для товаровиробників; 

Б) розподіл державою ресурсів для виробників тих або тих товарів; 

В) існування правових норм, що регулюють економічну діяльність; 

Г) перевага приватної власності 

 

8. Як називається власність, яка укладається/полягає в тому, що об’єкти 

власності належать окремим особам, індивідуумам, родинам. 

А) державна; 

Б) корпоративна; 

В) кооперативна; 

Г) приватна 
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9. Пучок прав Оноре характеризує: 

А) право власності; 

Б) досконалу конкуренцію; 

В) рівновагу на ринку 

 

 

Основи теорії ринкової економіки 

 

1. Кількісні відношення, у яких споживчі цінності одного роду 

обмінюються на споживчі цінності іншого роду – це: 

1) мінова вартість; 

2) корисність; 

3) ні те, ні інше  

 

2. Гранична корисність: 

1) є додатковим випуском, який отримує фірма, коли вона додає ще 

одну одиницю праці; 

2) пояснює, чому криві пропозиції продукту є зростаючими; 

3) зазвичай росте по мірі споживання додаткових одиниць 

продукту; 

4) є додатковим задоволенням від споживання ще однієї одиниці 

якогось товару або послуги; 

 

3. Прихильниками трудової теорії вартості є: 

1) Кейнс, Елвін, Самуельсон; 

2) Сміт, Рікардо, Маркс; 

3) Джевонс, Бем- Баверк, Менгер та ін.  

 

4. Пропорція обміну товарів на гроші – це: 

1) вартість; 

2) собівартість; 
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3) ціна; 

4) ПДВ 

 

5. Найважливішими характеристиками товару є: 

1) мінова цінність і споживча цінність; 

2) маса й обсяг; 

3) трудові витрати на його виробництво; 

4) ціна 

 

6. Що згідно з теорією граничної корисності купить собі в першу 

чергу голодна людина? 

1) новий капелюх; 

2) золоте намисто; 

3) ковбасу  

 

7. Необхідною ознакою ринкової економіки є: 

1) вільне ціноутворення; 

2) використання нових технологій; 

3) висока якість продукції; 

4) відсутність дефіциту продуктів харчування 
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Додаток Д 

Тест № 3 

на визначення рівня сформованості економічної компетентності 

студентів ЗВО гуманітарних спеціальностей 

 

Економічне життя суспільства 

1. Економіка не дає відповіді на запитання 

1) що виробити;  

2) яку використовувати технологію;  

3) хто буде споживачем; 

4) яку соціальну значущість має цей продукт 

 

2. Тип економічної системи визначається 

1) формою державної влади;  

2) власністю та способами керування; 

3) кількістю населення країни;  

4) запасами корисних копалин 

 

3. Натуральне господарство характерне: 

1) для традиційного суспільства;   

2) для соціалістичного суспільства; 

3) тільки для первісного ладу;   

4) для індустріальної епохи 

 

4. Ознакою планової економічної системи не є 

1) державна власність на засоби виробництва;   

2) централізоване керування економікою; 

3) вільне ціноутворення;    

4) нормований розподіл 



261 

 

5. Ознакою ринкової економіки є 

1) прямий продуктообмін;  

2) розподіл праці за статтю та віком; 

3) прямий державний контроль над цінами;  

4) метою проведення є отримання прибутку 

 

6. Змішана економічна система 

1) існувала в первісному суспільстві;  

2) почала розвиватися в період феодалізму; 

3) була основою соціалістичного господарства;   

4) виникла у ХХ столітті в розвинених країнах 

 

7. Метою участі держави в ринкових відносинах є 

1) отримання більшого прибутку; 

2) пом’якшення негативних наслідків дії ринкового механізму; 

3) збагачення владної еліти;   

4) посилення контролю над суспільством 

 

8. Про рівень економіки будь-якої країни судять 

1) за кількістю фабрик і заводів;   

2) за запасами мінеральної сировини; 

3) за виробництвом продуктів харчування;   

4) за валовим внутрішнім продуктом 

 

9. Організація виробництва – це 

1) покупка знарядь праці;   

2) закупівля сировини;  

3) наймання робочої сили; 

4) приведення у відповідність людського та речового чинників 

виробництва 
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10. Продуктивність праці – це 

1) швидкість виконання роботи;  

2) якість виробленої продукції; 

3) кількість продукції за одиницю часу;  

4) рівень розвитку технології 

 

11. Плата за використання землі називається 

1) підприємницький дохід;   

2) ціна землі;   

3) рента;   

4) прибуток 

 

12. Основним показником ефективності виробництва на цьому 

підприємстві є 

1) дохід його акціонерів;   

2) заробітна плата робітників; 

3) величина податків, що відраховуються державі;   

4) прибуток 

 

13. Ступінь ефективності використання власних ресурсів підприємства 

показує 

1) прибуток;  

2) рентабельність;  

3) дивіденди;   

4) бухгалтерський облік  

 

14. У процесі виробництва між людьми складаються відносини 

1) ділові;  

2) довірчі;  

3) робочі;  
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4) виробничі 

 

15. Акція – це цінний папір 

1) на який виплачується частина прибутку; 

2) видаваний в якості заохочення за доблесну працю; 

3) є однією з форм заробітної плати;   

4) засвідчує особу власника підприємства 

 

16. Різновидом змішаної форми власності не є власність 

1) акціонерного товариства;  

2) спільного підприємства;  

3) кооперативу;   

4) фермера 

 

17. У ринковій економіці продукт праці називається 

1) простим продуктом;   

2) додатковою вартістю;   

3) товаром;  

4) виробом 

 

18. Гроші з’явилися: 

1) через особливі властивості золота та срібла;   

2) для полегшення процесу обміну; 

3) з метою накопичення скарбів;   

4) для полегшення торгівлі між державами 

 

19. При перевищенні грошової маси над товарною настає 

1) депресія;  

2) стагнація;   

3) інфляція;    
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4) деградація 

 

20. При інфляції дефіцит товарів виникає, якщо 

1) збільшується заробітна плата;  

2) держава підтримує виробників; 

3) держава регулює ціни;   

4) держава не втручається в ринкові відносини 

 

21. Цінні папери можна придбати на ринку 

1) фінансовому;   

2) фондовому;   

3) засобів виробництва;   

4) товарів і послуг 

 

22. Ринок, на якому панують кілька великих компаній, називається 

1) ринком вільної конкуренції;   

2) монополістичним ринком; 

3) регульованим ринком;   

4) олігополістичним ринком 

 

23. До рис класичного ринку належить 

1) планове ведення господарства;   

2) розподіл за трудовою нормою; 

3) самостійність товаровиробників;   

4) державне регулювання ринкових відносин 

 

24. В економіці під ринком розуміється 

1) місце продажу товарів;   

2) конкуренція між виробниками; 

3) конкуренція між споживачами;   

4) відносини із приводу купівлі – продажу товарів 
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25. Ринок характеризується 

1) нерегульованим попитом та пропозицією;  

2) відсутністю об’єктивних законів функціонування; 

3) повним контролем держави над виробництвом і споживанням; 

4) наявністю органів планування та обліку. 

 

26. У якості засобу платежу гроші є 

1) при продажі товару;   

2) при покупці товару;   

3) у світовій торгівлі;   

4) при отриманні кредиту 

 

27. Якщо попит на товар вище пропозиції, то ціна товару 

1) знизиться;  

2) підвищиться;   

3) буде коливатися;   

4) залишиться без зміни 

 

28. У якому випадку закон попиту не буде діяти 

1) при високому врожаї;   

2) при рості попиту на нафту;   

3) при наповненні ринку товарами;  

4) під час проведення аукціону 

 

29. Досконала конкуренція вигідна 

1) покупцеві;   

2) підприємцеві;   

3) державі;   

4) банкам 
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30. Мета конкуренції 

1) підвищення якості продукції;   

2) зростання споживчого попиту; 

3) отримання більшого прибутку;   

4) збільшення надходжень від податків 

 

31. Компанія, яка має у своєму розпорядженні контрольні пакети акцій 

інших компаній, називається 

1) трестом;   

2) концерном;   

3) акціонерним товариством ;  

4) холдингом 

 

32. Абсолютна монополія: 

1) сприяє технічному переозброєнню підприємства; 

2) виключає механізм вільної конкуренції;   

3) загострює боротьбу між монополіями; 

4) збільшує доходи держави 

 

33. Для розвинених держав сьогодні характерна тенденція 

1) зростання ролі малих і середніх підприємств; 

2) націоналізації найважливіших сфер економіки;    

3) ослаблення конкурентної боротьби; 

4) створення підприємств-гігантів 

 

34. Мета створення монополії 

1) збільшення якості товарів і послуг;   

2) збільшення випуску продукції; 

3) отримання прибутку;   

4) отримання монопольного доходу 
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35. Державне регулювання економіки містить 

1) планування виробництва та споживання; 

2) державне ціноутворення;   

3) стимулювання розвитку науки й технології; 

4) обмеження конкуренції 

 

36. Причиною приватизації є 

1) зміна політичної еліти;   

2) прагнення держави уникнути втручання в економіку; 

3) соціальні потрясіння;   

4) неефективна діяльність державного сектору. 

 

37. Шокова терапія – це 

1) націоналізація підприємства;   

2) повернення власності власникам; 

3) посилення ролі держави в економіці;    

4) лібералізація цін 

 

38. Причиною циклічних криз в економіці є 

1) невідповідність рівня доходів рівню цін; 

2) державне регулювання економіки; 

3) виконання вимог профспілок про підвищення заробітної плати;  

4) помилки при плануванні 

 

39. Сучасна держава впливає на ціни 

1) залучаючи спекулянтів до кримінальної відповідальності; 

2) через податкову систему; 

3) створюючи альтернативний державний сектор;  

4) за допомогою угод підприємців 
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40. Видатки й доходи держави відбиті 

1) у Конституції;  

2) у бюджеті;  

3) у фінансовому праві;  

4) у документах Держбанку 

 

41. До непрямих податків належить податок 

1) прибутковий;  

2) у спадщину;  

3) із продажів;   

4) на землю 

 

42. Сучасна ринкова економіка забезпечує 

1) однаковий рівень доходів усіх соціальних верств;   

2) захист навколишнього середовища; 

3) розвиток слаборозвинених країн;  

4) вироблення різноманітних товарів і послуг 

 

43. На спільному володінні землею заснована економіка 

1) традиційна;   

2) планова;   

3) ринкова;   

4) змішана 

 

44. Метою діяльності домашнього господарства є 

1) отримання прибутку;   

2) створення нових засобів виробництва;   

3) процвітання держави; 

4) задоволення потреб членів родини 
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45. Причиною нерівності доходів не є 

1) відмінність у рівні зарплат;   

2) відмінність у рівні кваліфікації; 

3) забезпеченість країни сировиною;   

4) володіння власністю 

 

46. Мета підприємницької діяльності –  

1) задоволення різноманітних потреб;   

2) отримання прибутку; 

3) науково-технічний прогрес;   

4) економічне процвітання суспільства 

 

47. У світовому господарстві переважає 

1) сфера послуг;   

2) сільське господарство;   

3) промисловість;    

4) транспорт 

 

48. Заступництво держави за національний бізнес називається 

1) націоналізмом;   

2) раціоналізмом;   

3) меркантилізмом;   

4) лібералізмом 

 

49. Чи правильним є судження? Перевагою традиційної системи 

господарства є: 

А. Висока якість продукції.    Б. Повне задоволення життєвих потреб. 

1) правильно тільки А;   

2) правильно тільки Б;  

3) правильно А та Б;   



270 

 

4) обидва неправильні 

 

50. Чи правильним є судження: Планова економічна система 

забезпечує: 

А. Високий рівень життя.    Б. Швидкий технічний прогрес. 

1) правильно тільки А;   

2) правильно тільки Б;   

3) правильно А та Б;   

4) обидва неправильні 

 

51. Чи правильним є судження? При ринковій системі: 

А. Вироблений продукт належить власникові засобів виробництва. 

Б. Забезпечується високий рівень доходів усього населення 

1) правильно тільки А;   

2) правильно тільки Б;  

3) правильно А та Б;   

4) обидва неправильні 

 

52. Чи правильним є судження? У сучасному світі: 

А. У розвинених державах переважає змішана економіка. 

Б. Зберігається в деяких країнах традиційна економічна система. 

1) правильно тільки А;   

2) правильно тільки Б;   

3) правильно А та Б;   

4) обидва неправильні 

 

53. Чи правильним є судження? Перевагою ринкової економіки є: 

А. Постійний поступальний розвиток господарства. Б. Дбайливе 

ставлення до природи. 

1) правильно тільки А;   

2) правильно тільки Б;   
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3) правильно А та Б;   

4) обидва неправильні 

 

54. Чи правильним є судження? Гроші: 

А. Будучи мірилом вартості, товаром не є. Б. Це товар, на проведення 

якого витрачена абстрактна людська праця. 

1) правильно тільки А;   

2) правильно тільки Б;   

3) правильно А та Б;   

4) обидва неправильні 

 

55. Чи правильним є судження? Інфляція: 

А. Характерна для країн зі слаборозвиненою економікою.   

Б. Існує в економічно розвинених країнах. 

1) правильно тільки А;   

2) правильно тільки Б;   

3) правильно А та Б;   

4) обидва неправильні 

 

56. Чи правильним є судження? Для класичної моделі ринку 

характерне: 

А. Багата численність товаровиробників. 

Б. Панування кількох великих монополій. 

В. Наявність конкуренції. 

Г. Фіксовані державні ціни. 

1) АВ   2) АГ     3) АБГ 4) ВГ 

 

57. Чи правильним є судження? Мета соціального захисту: 

А. Перерозподіл доходів на користь найбідніших верств населення. 

Б. Створення умов для відтворення особистості в умовах ринкових 

відносин 
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1) правильно тільки А; 

2) правильно тільки Б; 

3) правильно А та Б; 

4) обидва невірні 

 

58. Чи правильним є судження? Втручання держави в економіку 

А. Підсилювалося протягом усього ХХ століття.   

Б. В останні роки різко скоротилося. 

1) правильно тільки А;  

2) правильно тільки Б;  

3) правильно А та Б;   

4) обидва неправильні 

 

59. Чи правильним є судження? Економічна політика держави має 

своєю метою 

А. Допомогу національним підприємствам.  

Б. Забезпечення вигідного для країни зовнішньоторговельного балансу. 

1) правильно тільки А;   

2) правильно тільки Б;   

3) правильно А та Б;   

4) обидва неправильні 

 

60. Чи правильним є судження? Рівень життя населення країни 

визначається 

А. Сумою грошей, зароблених жителями за рік.    

Б. Особистими споживчими видатками. 

1) правильно тільки А; 

2) правильно тільки Б; 

3) правильно А та Б; 

4) обидва неправильні 
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Завдання 1. Держава володіє частиною ресурсів при________ 

економічній системі. 

Завдання 2. Установіть відповідність, послідовність, запис комбінацією 

літер (наприклад, АБВ) 

Чинники виробництва 
Складові елементи чинників 

виробництва 

1) праця А) дохід 

2) капітал Б) заробітна плата 

3) земля В) верстат 

4) підприємництво Г) рента 

 

Завдання 3. Право власника розпорядитися долею/часткою належної 

йому речі називається 

____________________________________________________ . 

Завдання 4. У здатності грошей обмінюватися на будь-які товари 

укладається їх 

____________________________________________________________ . 

Завдання 5. Установіть відповідність, послідовність, запис комбінацією 

літер (наприклад, АБВ) 

Функції грошей У чому проявляються 

1) міра вартості А) піратський скарб 

2) засіб обігу Б) виплата зовнішнього боргу 

3) засіб платежу В) покупка хліба 

4) засіб утворення скарбів Г) цінник у магазині 

5) світові гроші Д) прибутковий податок 
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Завдання 6. Установіть відповідність, послідовність, запис комбінацією 

літер (наприклад, АБВ) 

Суб’єкти ринку Діяльність суб’єктів ринку 

1) домашні господарства А) сприяють розвитку економіки 

2) підприємства Б) обслуговують рух грошей 

3) фінансово-кредитні установи В) отримують прибуток 

4) урядові заклади Г) задовольняють потреби 

 

Завдання 7. Ознаки ринку 

– нерегульовані пропозиції;   

– нерегульований попит; 

– ___________________________ 

 

Завдання 8. Установіть відповідність, послідовність, запис комбінацією 

літер (наприклад, АБВ) 

Види монополій ознаки 

1) картель А) розділ ринків збуту 

2) синдикат Б) керування іншими компаніями 

3) трест 
В) об’єднання підприємств різних 

галузей 

4. концерн 
Г) єдине виробниче та комерційне 

керування 

5) холдинг 
Д) збут здійснюється через загальну 

контору 
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Ключі до тестів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4 2 1 3 4 4 2 4 4 3 3 4 2 4 1 4 3 2 3 3 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

2 4 3 4 1 4 1 4 1 3 4 2 1 4 3 4 4 1 2 2 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

3 4 1 4 3 2 1 3 1 4 1 3 4 2 3 1 2 1 3 2 

 

Відповіді до завдань : 

Завдання 1. змішана   

Завдання 2. БВГА    

Завдання 3. розпорядженням   

Завжання 4. споживною вартістю   

Завдання 5. ГВДАБ 

Завдання 6. ГВБА    

Завдання 7. нерегульована ціна     

Завдання 8. АДГВБ 
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Додаток Е 

Тест № 4 

на визначення рівня сформованості економічної компетентності 

студентів ЗВО гуманітарних спеціальностей 

 

Основи економіки  

 

1. Назвіть типи чинників виробництва 

A) усе перераховане; 

B) праця; 

C) земля; 

D) капітал; 

E) підприємництво 

 

2. Чинник виробництва, основною метою якого є отримання 

максимального прибутку 

A) підприємництво; 

B) праця; 

C) земля; 

D) капітал; 

E) людина 

 

3. Економічна категорія, що позначає вже реально залучені в процес 

виробництва ресурси 

A) чинники виробництва; 

B) предмет виробництва; 

C) метод виробництва; 

D) об’єкт виробництва; 

E) суб’єкт виробництва 
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4. Назвіть наявні в економічній теорії види ресурсів 

A) усе перераховане; 

B) природні; 

C) трудові; 

D) фінансові; 

E) матеріальні 

  

5. Три важливі питання економічного розвитку 

A) що, як, для кого виробляти; 

B) що, навіщо виробляти; 

C) як, навіщо виробляти; 

D) чому, з якою метою виробляти; 

E) як, для кого виробляти 

 

6. Економічна категорія, що характеризує результативність 

виробництва, повноту та оптимальність застосування наявних ресурсів 

A) ефективність; 

B) економія; 

C) ресурсодоцільність; 

D) об’єктивність; 

E) суб’єктивізм 

 

7. Основними чинниками виробництва є 

A) праця, земля, капітал, підприємницькі здібності; 

B) земля, люди, повітря, ідеї людей; 

C) зарплата, капітал, прибуток, відсоток; 

D) макроекономіка та мікроекономіка; 

E) гроші, валюта, відсотки, рента 
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8. Відтворення – це 

A) процес виробництва, що безупинно відновляється;  

B) саме виробництво; 

C) виробництво та обмін; 

D) виробництво та розподіл; 

E) виробництво та споживання 

 

9. Промисловість, сільське господарство, будівництво належать 

A) до галузей, що створюють матеріальні послуги; 

B) до галузей, що надають матеріальні послуги; 

C) до галузей, що надають нематеріальні послуги; 

D) до галузей, що створюють нематеріальні блага; 

E) до нематеріального виробництва 

 

10. Транспорт,торгівля, комунальне господарство, побутове 

обслуговування належать 

A) до галузей, що надають матеріальні послуги; 

B) до галузей, що надають нематеріальні послуги; 

C) до галузей, що створюють нематеріальні блага; 

D) до галузей, що створюють матеріальні блага; 

E) до нематеріального виробництва 

 

11. Охорона здоров’я та освіта належать 

A) до галузей, що надають нематеріальні послуги; 

B) до галузей, що надають матеріальні послуги; 

C) до галузей, що створюють нематеріальні блага; 

D) до галузей, що створюють матеріальні блага; 

E) немає правильної відповіді 
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12. Слово „цивілізація” в перекладі з латинської означає  

A) цивільний, суспільний; 

B) приватний; 

C) міжнародний; 

D) всесвітній; 

E) регіональний 

  

13. Яка пара категорії розкриває економічний зміст власності 

A) присвоєння – відчуження; 

B) базис – надбудова; 

C) сутність – явище; 

D) причина – наслідок; 

E) суб’єкт – об’єкт 

  

14. Приватизація державної власності – це… 

A) перетворення державної власності в приватну; 

B) перетворення державної  власності в колективну; 

C) перетворення суспільної власності в іншу; 

D) процес формування особистої власності; 

E) процес роздержавлення 

  

15. У товарному виробництві суспільне визнання продукт праці 

одержує 

A) у сфері обміну; 

B) у сфері виробництва; 

C) при розподілі; 

D) у процесі споживання; 

E) у невиробничій сфері 

 

16. Чинники, що впливають на обсяг пропозиції товару на ринку 
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A) усе перераховане; 

B) ціна товару; 

C) технологія виробництва; 

D) податки та субсидії; 

E) кількість товаровиробників 

 

17. Укажіть, що характеризує економіку централізованого планування 

A) плановий розподіл ресурсів і капіталовкладень; 

B) дія ринкових регуляторів; 

C) різноманіття форм власності; 

D) вільний перелив капіталу; 

E) вільна конкуренція 

 

18. Чим характеризується економіка вільної торгівлі? 

A) довершеною конкуренцією та відсутністю чиєїсь влади на ринку; 

B) плановим ціноутворенням; 

C) комбінацією ринкових і планових регуляторів; 

D) високими бар’єрами для входу до галузі; 

E) плановий розподіл ресурсів і капіталовкладень  

 

19. Що з перерахованого не є елементом структури ринкового 

механізму 

A) директивне планування; 

B) пропозиція; 

C) попит; 

D) ціна; 

E) конкуренція; 
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20. Що характеризує товарне виробництво 

A) поділ праці та відкритість господарства; 

B) безпосередній зв’язок виробництва та споживання; 

C) натуральна форма продукту; 

D) універсальний характер праці; 

E) відсутність мобільності робочої сили 

  

21. Що є властивим натуральній формі господарства 

A) безпосередній зв’язок виробництва та споживання в рамках окремої 

господарської одиниці; 

B) відкритість господарства; 

C) поділ праці та спеціалізація; 

D) виробництво продукції з метою обміну; 

E) мобільність робочої сили 

 

22. Що з перерахованого є економічним благом; 

A) добута нафта; 

B) нафта; 

C) вода; 

D) гори; 

E) копалини 

  

23. Що з перерахованого є економічним благом 

A) транспорт; 

B) нафта; 

C) вода; 

D) гори; 

E) копалини 
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24. Що з перерахованого є природним благом 

A) вугілля; 

B) верстати; 

C) інструменти; 

D) їжа; 

E) добута нафта 

  

25. Що з перерахованого є природним благом 

A) нафта; 

B) одяг; 

C) транспорт; 

D) предмети побуту; 

E) добута нафта 

  

26. У дослівному перекладі з латинської мови „економіка” – це 

A) правила ведення домашнього господарства; 

B) раціональність; 

C) уміння рахувати; 

D) уміння заощаджувати; 

E) ефективність 

  

27. У запропонованих відповідностях визначте неправильне 

A) земля – заробітна плата; 

B) підприємницькі здібності – прибуток; 

C) земля – рента; 

D) праця – заробітна плата; 

E) капітал – відсотки 
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28. У запропонованих відповідностях визначте неправильне 

A) праця – рента; 

B) підприємницькі здібності – прибуток; 

C) земля – рента; 

D) праця – заробітна плата; 

E) капітал – відсотки 

  

29. Перша економічна школа 

A) меркантилізм; 

B) фізіократія; 

C) школа людських стосунків; 

D) школа наукового керування; 

E) школа адміністративного керування 

  

30. Що не є характерним для натурального господарства 

A) поділ праці та спеціалізація; 

B) замкнутість економічної системи; 

C) безпосередній зв’язок виробництва та споживання; 

D) специфічний характер праці; 

E) відсутність мобільності робочої сили  

  

31. Створення корисних продуктів 

A) виробництво; 

B) розподіл; 

C) обмін; 

D) споживання; 

E) придбання 
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32. Що належить до чинників виробництва 

A) земля, праця, капітал і підприємницька діяльність; 

B) земля та час; 

C) екологія; 

D) інформація; 

E) час 

  

33. Відносини із приводу виробництва, обміну, споживання й 

присвоєння життєвих благ – це 

A) економічні відносини;  

B) економічна потреба; 

C) виробничі відносини; 

D) економічні важелі;  

E) економічні інтереси 

  

34. Відносини людей між собою в процесі виробництві називаються  

A) виробничі відносини; 

B) економічні відносини; 

C) економічні інтереси; 

D) економічні важелі; 

E) гуманістичні відносини 

  

35. Спонукальні мотиви господарської діяльності людей, прояв їхніх 

здібностей 

A) економічні інтереси; 

B) економічні відносини; 

C) економічна потреба; 

D) економічні взаємодії; 

E) економічні важелі 
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36. Сукупність усіх фізичних і розумових здібностей людей, які вони 

застосовують у виробництві; процес доцільної діяльності людини 

A) праця; 

B) виробництво; 

C) відпочинок; 

D) обмін; 

E) інтелект 

  

37. Представлена на ринку потреба в товарах і послугах, забезпечена 

купівельною спроможністю 

A) попит; 

B) виробництво; 

C) пропозиція; 

D) обмін; 

E) торгівля 

  

38. Здатність блага задовольняти ту або ту потребу людини 

A) корисність; 

B) виробництво; 

C) пропозиція; 

D) обмін; 

E) торгівля 

  

39. Назвіть функції ринку 

A) усе перераховане; 

B) посередницька; 

C) ціноутворювальна та регулювальна; 

D) стимулювальна; 

E) оздоровлювальна 
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40. Функція ринку, що полягає в з’єднанні продавців  

A) посередницька; 

B) ціноутворювальна; 

C) стимулювальна; 

D) регулювальна; 

E) оздоровлювальна 

  

41. Функція ринку, яка полягає в тому, що на основі попиту та 

пропозиції на ринку формується ціна товару 

A) ціноутворювальна; 

B) посередницька; 

C) стимулювальна; 

D) регулювальна; 

E) оздоровлювальна 

  

42. Функція ринку, яка полягає в тому, що з менш вигідних галузей 

капітали переходять до більш вигідних 

A) регулювальна; 

B) стимулювальна; 

C) оздоровлювальна; 

D) ціноутворювальна; 

E) посередницька  

  

43. Функція ринку, яка полягає в тому, щоб стимулювати 

товаровиробників виробляти товари, на які є попит 

A) стимулювальна; 

B) оздоровлювальна; 

C) регулювальна; 

D) ціноутворювальна; 

E) посередницька 
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44. Функція ринку, яка полягає в тому, щоб „очищати” економіку від 

неефективної та непотрібної характерної діяльності 

A) оздоровлювальна; 

B) стимулювальна; 

C) регулювальна; 

D) ціноутворювальна; 

E) посередницька 

  

45. Витрати на придбання чинників виробництва 

A) витрати; 

B) прибуток; 

C) ефективність; 

D) ціна; 

E) дохід 

  

46. Господарські витрати, понесені, на думку підприємця, ним у 

процесі виробництва 

A) економічні витрати; 

B) бухгалтерські витрати; 

C) альтернативні витрати; 

D) фінансові витрати; 

E) внутрішні витрати 

  

47. Грошові витрати, платежі, здійснювані фірмою з метою придбання 

на стороні необхідних чинників виробництва 

A) бухгалтерські витрати; 

B) економічні витрати; 

C) альтернативні витрати; 

D) фінансові витрати; 

E) внутрішні витрати 
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48. Витрати на виробництво продукції, яку фірма виробляти не буде, 

тому що використовує ресурси при виробництві цього товару 

A) альтернативні витрати; 

B) бухгалтерські витрати; 

C) економічні витрати; 

D) фінансові витрати; 

E) внутрішні витрати 

  

49. Витрати фірми, які вона несе незалежно від обсягу своєї виробничої 

діяльності 

A) постійні витрати; 

B) альтернативні витрати; 

C) бухгалтерські витрати; 

D) економічні витрати; 

E) фінансові витрати 

  

50. Витрати фірми, які залежать від величини виробництва продукції 

A) змінні витрати; 

B) бухгалтерські витрати; 

C) економічні витрати; 

D) фінансові витрати; 

E) постійні витрати 

  

51. Грошові надходження від реалізації продукції на ринку 

A) виторг; 

B) дохід; 

C) ефективність; 

D) змінні витрати; 

E) постійні витрати 
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52. Сучасна теорія підприємницької поведінки джерелом прибутку 

вважає: 

A) усе перераховане; 

B) працю, новаторську діяльність самого підприємця; 

C) плату за ризик, здатність орієнтуватися в невизначених економічних 

обставинах; 

D) дохід від застосування у виробництві капіталу, інвестицій; 

E) економічну владу фірми над ринком (монополізм) 

  

53.Комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів 

виробництва й робочої сили (працівників) за певний проміжок часу 

A) ефективність виробництва; 

B) успіхи фірми; 

C) раціоналізм керівника; 

D) звіт; 

E) підсумковий висновок про діяльність фірми 

  

54. Ресурси, необхідні для виробництва товарів і послуг 

A) чинники виробництва; 

B) предмети виробництва; 

C) об’єкти виробництва; 

D) стадії виробництва; 

E) цикл виробництва 

 

55. Чинник виробництва, представлений як доцільна діяльність людини 

зі створення економічних благ, прояв сукупності розумових і фізичних 

здібностей людини 

A) праця; 

B) земля; 
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C) капітал; 

D) підприємництво; 

E) знання 

  

56. Чинник виробництва, що включає сукупність створених минулою 

працею людини благ 

A) капітал; 

B) праця; 

C) земля; 

D) підприємництво; 

E) інформація 

  

57. Чинник виробництва, що охоплює всі сільськогосподарські угіддя 

та міські землі, які відведені під житлову або промислову забудову 

A) земля; 

B) праця; 

C) капітал; 

D) підприємництво; 

E) інформація 

 

58. Чинник виробництва, що припускає особливі здібності людини, які 

полягають у її вмінні організовувати виробництво, приймати основні 

рішення з керування, ризикувати 

A) підприємництво; 

B) земля; 

C) праця; 

D) капітал; 

E) інформація 
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59. Носіями цього ресурсу є кваліфіковані кадри, саме цей ресурс дає 

найбільшу віддачу в бізнесі 

A) знання; 

B) праця; 

C) земля; 

D) капітал; 

E) підприємництво 

  

60. Земля як економічний ресурс приносить дохід у вигляді 

A) ренти; 

B) відсотка; 

C) заробітної плати; 

D) прибутку; 

E) знань 

  

61. Капітал як економічний ресурс приносить дохід у вигляді 

A) відсотка; 

B) заробітної плати; 

C) прибутку; 

D) знань; 

E) ренти; 

 

62. Праця як економічний ресурс приносить дохід у вигляді 

A) заробітної плати; 

B) прибутку; 

C) знань; 

D) ренти; 

E) відсотка 

  

63. Підприємництво як економічний ресурс приносить дохід у вигляді 

A) прибутку; 
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B) знань; 

C) ренти; 

D) відсотка; 

E) заробітної плати 

  

64. Сума грошей, яку покупець сплачує продавцеві за товар 

A) ціна; 

B) облігація; 

C) відсоток; 

D) рента; 

E) заробітна плата 

  

65. Процес формування цін на товари та послуги 

A) ціноутворення; 

B) відсоток; 

C) класифікація; 

D) встановлення; 

E) планування 

 

66. В умовах цієї моделі ціноутворення процес формування цін 

відбувається у сфері реалізації продукції 

A) ринкове ціноутворення; 

B) державне ціноутворення; 

C) централізоване ціноутворення; 

D) комерційне ціноутворення; 

E) фінансове ціноутворення 

  

67. В умовах цієї моделі ціноутворення процес формування цін 

відбувається у сфері виробництва 

A) централізоване ціноутворення; 
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B) ринкове ціноутворення; 

C) комерційне ціноутворення; 

D) фінансове ціноутворення; 

E) маркетингове ціноутворення 

  

68. За сферами товарного обслуговування розрізняють 

A) усе перераховане; 

B) оптові ціни; 

C) роздрібні ціни; 

D) закупівельні ціни; 

E) ціни на тарифи та послуги 

  

69. За формами продажів розрізняють 

A) усе перераховане; 

B) контрактні ціни; 

C) біржові котирування; 

D) ціни ярмарків і виставок; 

 

70. За ступенем стійкості в часі розрізняють 

A) усе перераховане; 

B) тверді; 

C) змінні; 

D) з наступною фіксацією; 

E) рухливі 

  

71. Ціни, що публікуються в довідниках, каталогах, періодичних 

виданнях 

A) довідкові ціни; 

B) ціни прейскурантів; 

C) розрахункові ціни; 
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D) трансферні ціни; 

E) світові ціни 

 

72. Якими видами знижок може бути скоректовано базовий або 

встановлений рівень ціни 

A) усе перераховане; 

B) знижки за оплату готівкою; 

C) сезонні знижки за покупку поза сезоном; 

D) постійним клієнтам „за вірність”; 

E) спеціальні знижки на пробні партії та замовлення 

  

73. Ціни, зазначені виробником у прейскурантах 

A) ціни прейскурантів; 

B) розрахункові ціни; 

C) трансферні ціни; 

D) світові ціни; 

E) довідкові ціни 

 

74. Ціни, які обґрунтовуються постачальником для кожного 

конкретного замовлення з урахуванням його технічних і комерційних умов 

A) розрахункові ціни; 

B) ціни прейскурантів; 

C) трансферні ціни; 

D) світові ціни; 

E) довідкові ціни 

  

75. Функція підприємництва, що реалізується в мобілізації ресурсів для 

їх продуктивного використання 

A) ресурсна; 

B) організаторська; 

C) творча; 
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D) мобілізаційна; 

E) продуктивна 

  

76. Функція підприємництва, при якій підприємець бере на себе 

функцію організації виробництва 

A) організаторська; 

B) ресурсна; 

C) творча; 

D) мобілізаційна; 

E) продуктивна 

  

77. Функція підприємництва, при якій підприємець націлений на пошук 

нових рішень 

A) творча; 

B) організаторська; 

C) ресурсна; 

D) мобілізаційна; 

E) продуктивна 

 

78. Діяльність, в умовах якої підприємець безпосереднім чином 

здійснює виробництво продукції 

A) виробниче підприємництво; 

B) комерційне підприємництво; 

C) фінансове підприємництво; 

D) посередницьке підприємництво; 

E) страхове підприємництво 

  

79. У цьому виді підприємництва підприємець постає в ролі 

комерсанта, продаючи покупцеві готові товари, придбані ним в інших осіб 

A) комерційне підприємництво; 

B) виробниче підприємництво; 
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C) фінансове підприємництво; 

D) посередницьке підприємництво; 

E) страхове підприємництво 

  

80. Особлива форма комерційного підприємництва, у якій у якості 

предмета купівлі – продажу є гроші та цінні папери 

A) фінансове підприємництво; 

B) комерційне підприємництво; 

C) виробниче підприємництво; 

D) посередницьке підприємництво; 

E) страхове підприємництво 

  

81. У цьому виді підприємництва підприємець сам не виробляє і не 

продає товар, а постає в ролі посередника, сполучної ланки в процесі 

товарного обміну 

A) посередницьке підприємництво; 

B) фінансове підприємництво; 

C) комерційне підприємництво; 

D) виробниче підприємництво; 

E) страхове підприємництво 

  

82. Вид підприємництва, який полягає в тому, що підприємець гарантує 

страхувальникові за певну дату компенсацію можливого збитку в результаті 

непередбаченого нещастя 

A) страхове підприємництво; 

B) посередницьке підприємництво; 

C) фінансове підприємництво; 

D) комерційне підприємництво; 

E) виробниче підприємництво 
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83. Метод конкурентної боротьби, в основу якого покладена не цінова 

перевага над конкурентами, а досягнення більш високої якості 

A) нецінова конкуренція; 

B) цінова конкуренція; 

C) монополістична конкуренція; 

D) конкуренція; 

E) якісна конкуренція 

  

84. Ініціативна, самостійна господарська діяльність людей, спрямована 

на отримання прибутку за допомогою організації й використання ресурсів з 

метою виробництва й реалізації товару 

A) підприємництво; 

B) менеджмент; 

C) маркетинг; 

D) аналіз; 

E) синтез; 

  

85. Відносини людей між собою в процесі виробництва 

A) виробничі відносини; 

B) виробничі сили; 

C) комерційні відносини; 

D) фінансові відносини; 

E) соціальні відносини 

  

86. Сукупність засобів виробництва та людей, зайнятих у виробництві 

A) виробничі сили; 

B) комерційні відносини; 

C) фінансові відносини; 

D) виробничі відносини; 

E) соціальні відносини 
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87. Продукти харчування, житло, одяг, засоби транспорту – це 

A) матеріальні блага; 

B) соціальні блага; 

C) духовні блага; 

D) речові блага; 

E) предметні блага 

 

88. Забезпеченість роботою, умови праці, екологічні умови, соціальне 

забезпечення – це 

A) соціальні блага; 

B) духовні блага; 

C) речові блага; 

D) предметні блага; 

E) матеріальні блага 

  

89. Послуги, надавані установами нематеріального виробництва, 

сферою культури, – це 

A) духовні блага; 

B) культурні блага; 

C) предметні блага; 

D) матеріальні блага; 

E) соціальні блага 
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Додаток Ж 

Анкета  

на визначення рівня сформованості економічної компетентності 

студентів ЗВО гуманітарних спеціальностей 

 

1. Якби у Вас був мільйон гривень, на що б Ви його витратили? 

2. Якби у Вас була можливість організувати власну справу, то що це 

було б? 

3. Якою Ви бачите світову економіку через десять років? Які шляхи 

виходу із сьогоднішньої кризи Ви вважаєте можливими? 

4. Назвіть три найбільш важливі речі, необхідні для організації 

власного бізнесу. 

5. Фірма N успішно розвивається на ринку послуг зв’язку. 

Прибуток фірми за останній квартал склав 10 млн. грн. Перед фірмою стає 

вибір, у що слід вкласти отриманий прибуток: у цінні папери провідних 

компаній або в інвестиції на нове обладнання. Що зробить фірма, на Вашу 

думку? Від чого буде залежати обраний варіант вкладення грошей? 

6. Якби Ви виводили на ринок новий товар, яка була б 

послідовність Ваших дій? 

7. На Вашу думку, який тип економічної системи та тип ринкової 

структури найбільш сприятливі для підприємництва? Чому? 

8. Опишіть образ сучасного банкіра/топ-менеджера/керівника 

великої компанії. 

9. Яким Ви бачите себе через десять років? 
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Додаток З 

 

Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в 

мотиваційній сфері (О. Ф. Потьомкіна) 

 

Призначення тесту 

Визначення ступеня виявлення соціально-психологічних установок. 

Інструкція до тесту . 

Дайте відповідь на кожне питання „Так”, якщо воно правильно 

характеризує Вашу поведінку, або „Ні”, якщо Ваша поведінка не відповідає 

змісту питання. 

 

Тестовий матеріал 

Варіант 1 

Визначення ступеня виявлення соціально-психологічних установок, 

спрямованих на „альтруїзм – егоїзм”, „процес – результат”. 

1. Сам процес виконуваної роботи захоплює Вас більше, ніж етап її 

завершення? 

2. Для досягнення мети Ви зазвичай не шкодуєте сил? 

3. Вам часто говорять, що Ви більше думаєте про інших, ніж про 

себе? 

4. Ви зазвичай багато часу приділяєте своїй особі? 

5. Ви зазвичай довго не наважуєтеся почати робити те, що Вам не 

цікаво, навіть якщо це необхідно? 

6. Ви впевнені, що наполегливості у Вас більше, ніж здібностей? 

7. Вам легше просити за інших, ніж за себе? 

8. Ви вважаєте, що людина спочатку повинна думати про себе, а 

потім уже про інших? 

9. Закінчуючи цікаву справу, Ви часто шкодуєте про те, що цікава 

робота вже завершена, а з нею шкода розлучатися?  
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10. Вам більше подобаються діяльні люди, здатні досягати 

результату, ніж просто добрі й чуйні? 

11. Вам важко відмовити людям, коли вони Вас про що-небудь 

просять? 

12. Для себе Ви робите будь-що з більшим задоволенням, ніж для 

інших? 

13. Ви відчуваєте задоволення від гри, у якій не потрібно думати про 

виграш? 

14. Ви вважаєте, що успіхів у Вашому житті більше, ніж невдач? 

15. Ви часто намагаєтеся надати людям послугу, якщо в них 

трапилася біда чи неприємності? 

16. Ви переконані, що не потрібно для будь-кого сильно 

напружуватися? 

17. Ви більш за все поважаєте людей, здатних захопитися справою 

по-справжньому? 

18. Ви часто завершуєте роботу всупереч несприятливій обстановці, 

браку часу, перешкод? 

19. Для себе у Вас зазвичай не вистачає ні часу, ні сил? 

20. Вам важко змусити себе зробити щось для інших? 

21. Ви часто починаєте одночасно багато справ і не встигаєте 

закінчити їх до кінця? 

22. Ви вважаєте, що маєте достатньо сил, щоб розраховувати на 

успіх у житті? 

23. Ви прагнете якомога більше зробити для інших людей? 

24. Ви переконані, що турбота про інших часто завдає шкоди собі? 

25. Чи можете Ви захопитися справою настільки, що забуваєте про 

час і про себе? 

26. Вам часто вдається довести розпочату справу до кінця?  

27. Ви переконані, що найбільша цінність у житті – жити інтересами 

інших людей? 
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28. Ви можете назвати себе егоїстом? 

29. Буває, що Ви, захоплюючись деталями, заглиблюючись у них, не 

можете закінчити розпочату справу? 

30. Ви уникаєте зустрічей з людьми, що не мають ділових якостей? 

31. Ваша відмінна риса – безкорисливість? 

32. Вільний час Ви використовуєте для своїх захоплень? 

33. Ви часто під час своєї відпустки або вихідних днів працюєте 

через те, що комусь обіцяли щось зробити? 

34. Ви засуджуєте людей, які не вміють подбати про себе? 

35. Вам важко зважитися використовувати зусилля людини у своїх 

інтересах? 

36. Ви часто просите людей зробити що-небудь з корисливих 

мотивів? 

37. Погоджуючись на будь-яку справу, Ви більше думаєте про те, 

наскільки вона Вам цікава? 

38. Прагнення до результату в будь-якій справі – Ваша відмінна 

риса? 

39. Ваша відмінна риса – уміння допомогти іншим людям? 

40. Ви здатні докласти максимальних зусиль лише за гарну 

винагороду? 

  

1. Ключ до тесту 

Варіант 1  Питання 

Процес  1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

Результат  2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

Альтруїзм  3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Егоїзм  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 
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За кожну відповідь „Так” нараховується 1 бал.  

2. Інтерпретація результатів тесту 

 

Орієнтація на процес. Люди більше зорієнтовані на процес, менше 

замислюються над досягненням результату, часто запізнюються із 

завершенням роботи, їхня процесуальна спрямованість перешкоджає їхній 

результативності; ними більше рухає інтерес до справи, а для досягнення 

результату потрібно багато рутинної роботи, негативне ставлення до якої 

вони не можуть подолати. 

Орієнтація на результат. Люди, які орієнтуються на результат, – 

найнадійніші. Вони можуть досягати результату у своїй діяльності всупереч 

суєті, перешкодам, невдачам. 

Орієнтація на альтруїзм. Люди, які орієнтуються на альтруїстичні 

цінності, часто на шкоду собі, заслуговують на всіляку повагу. Це люди, про 

яких варто подбати. Альтруїзм – найцінніша громадська мотивація, наявність 

якої відрізняє зрілу людину. Якщо ж альтруїзм надмірно шкодить, він, попри 

те, що може здаватися нерозумним, приносить щастя. 

Орієнтація на егоїзм. Люди з надмірно виявленим егоїзмом 

трапляються досить рідко. Відома частка „розумного егоїзму” не може 

нашкодити людині. Більше шкодить його відсутність, причому серед людей 

„інтелігентних професій” це трапляється досить часто. 
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Додаток И 

Рейтинг термінальних цінностей 

Які життєві цілі, до яких повинна прагнути людина, є найбільш 

значущими для Вас? Проранжуйте такі цінності від 1 до 18. 

 

№ Цінність Ваш рейтинг 

1 активне діяльне життя  

2 життєва мудрість  

3 здоров’я  

4 цікава робота  

5 краса природи й мистецтва  

6 любов  

7 Матеріально забезпечене життя  

8 наявність гарних і вірних друзів  

9 суспільне визнання  

10 пізнання  

11 продуктивність  

12 розвиток  

13 розваги  

14 свобода  

15 щасливе сімейне життя  

16 щастя інших  

17 творчість  

18 упевненість у собі  

 

 
 



Рейтинг інструментальних цінностей 

Які позитивні якості людини, на Вашу думку, є найбільш 

значущими в будь-яких ситуаціях? Проранжуйте такі цінності від 1 до 

18. 

№ 

 

Цінність Ваш рейтинг 
 

 1 акуратність, охайність  

2 вихованість  

3 високі запити  

4 життєрадісність  

5 ретельність  

6 незалежність  

7 непримиренність до недоліків у собі й 
інших 

 

8 освіченість  

9 відповідальність  

10 раціоналізм  

11 самоконтроль  

12 сміливість у відстоюванні своєї думки, 
поглядів 

 

13 тверда воля  

14 толерантність  

15 чесність  

16 широта поглядів  

17 чуйність  

18 ефективність у справах  
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Додаток К 

Фрагмент робочої програми із спецкурсу 

„Економічна культура” 

1. Назва спецкурсу 

„Економічна культура” 

Форма(-и) навчання: денна (заочна). 

Спеціальність(-ості): 010101 „Освіта”, 020102 „Культура і мистецтво”, 

020202 „Культура і мистецтво”, 020303 „Гуманітарні науки” 

2. Код курсу 

 

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента) 

За вибором навчального закладу 

4. Рік (роки) навчання  

4 

5. Семестр / семестри 

8 

6. Кількість кредитів ECTS 

3 

7. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчене звання та науковий 

ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну 

Морозова М. М. – старший викладач кафедри товарознавства, 

торговельного підприємництва та експертизи товарів навчально-

наукового інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

(м. Старобільськ) 

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції) 

Мета спецкурсу: підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю 

до включення їх в економічні відносини, властиві сучасному суспільству 

в умовах нестабільності й невизначеності ринкової економіки, 

систематизації економічних знань, умінь і навичок, підвищення рівня 

економічного мислення, розширення економічного кругозору й 
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формування цілісного уявлення про сучасну економічну систему, а також 

виховання раціональної економічної поведінки 

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу) 

а) освоєння теорій, наукових положень, що розкривають соціальні, 

економічні й психолого-педагогічні аспекти економічної діяльності 

суб’єкта господарювання; 

б) формування економічної грамотності, необхідної в умовах 

трансформації й модернізації соціально-економічної сфери суспільства; 

умінь і навичок аналізу сучасної економічної ситуації, цілісного уявлення 

про неї; 

в) формування навичок з проведення досліджень конкретних проблем, що 

виникають у процесі економічної діяльності; 

г) формування в студентів уявлення про раціональну економічну 

поведінку, проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів  

10.  Зміст курсу 

№ 
Змістовні  

  

за
г
а
л

ь
н

а
 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

и
 /

 

(п
р

. 
за

н
.)

 

л
а
б
. 

са
м

о
ст

. 

1 Перший модуль  

Основи економічної теорії 

Теми, що вивчаються: 

„Конкуренція й монополія”, 

„Ринки чинників виробництва й 

ціноутворення”, „Підприємництво 

й підприємство”, „Виробнича 

діяльність фірми”, „Поведінка 

фірми в умовах повної й неповної 

конкуренції”, „Макроекономіка як 

розділ економічної науки. 

Система національних рахунків”, 

„Теоретичні основи 

макроекономічної рівноваги. 

Сукупний попит та сукупна 

24 6 6  12 
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пропозиція”, „Теорії економічного 

росту. Циклічність розвитку 

економіки”, „Система грошово-

кредитних відносин. Грошово-

кредитна політика держави”, 

„Фінансова система. Податково-

бюджетна політика держави”, 

„Безробіття як форма 

макроекономічної нестабільності. 

Державне регулювання ринку 

праці” 

2 Другий модуль 

Методологія економічної 

діяльності 

Теми, що вивчаються: 

„Економічне знання. Економічна 

наука. Економічна теорія”, 

„Проблема науковості й істинності 

знання”, „Проблема суб’єкта 

дослідження. Основні концепції 

суб’єкта”, „Об’єкт економічного 

дослідження. Предметна сфера 

економічного дослідження”, 

„Наукова картина світу. Економічна 

картина світу. Парадигма”, „Теорія й 

метод.  Методологія науки”, 

„Методологічне знання. Рівні 

методологічного знання” 

 

 

 

 

 

 

24 
 

 

 

 

 

 

 

6 6  12 

3 Третій модуль  

Економічна діяльність у 

гуманітарній сфері 

Теми, що вивчаються: 

„Економіка закладів культури та 

освіти”, „Економіка мистецької 

діяльності”, „Економіка 

філологічної та перекладацької 

діяльності”, „Економіка сімейного 

життя” 

24 6 6  12 

4 ЗАЛІКОВЕ ЗАНЯТТЯ 18  4  18 
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5 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

ГОДИН 
90 18 22  50 

11.  Список рекомендованої навчальної літератури 

Основна та додаткова навчальна література: 

1. Економіка промислового підприємства : підруч. для студ. 

неекон. спец. / Н. М. Тюріна та ін. ; за ред. Н. М. Тюріної. – Л. : Новий 

Світ-2000, 2008. – 311 с. 

2. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. неекон. спец. вищ. 

навч. закл. / З. І. Галушка та ін.; за ред. З. І. Галушки ; Чернів. нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича. – Вид. 3-тє, доп. – Чернівці : ДрукАрт, 2012. – 350 с. 

3. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. для студ. неекон. 

спец. / М. І. Пітюлич та ін. ; ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії. – Ужгород : Карпати, 2011. – 

75 с. 

4. Економічна теорія : навч.-метод. посіб. для сам. роботи студ. 

неекон. спец. заочної форми навчання / Нац. аграр. ун-т ; уклад. : 

О. М. Коваль, Т. І. Побережець, Д. В. Шкарбан. – К. : НАУ, 2007. – 82 с. 

5. Єщенко П. С. Сучасна економіка : навч. посіб. для студ. 

неекон. спец. вищ. навч. закл. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін ; ред. 

О. Г. Молдованова. – К. : Вища шк., 2005. – 326, [1] с. 

6. Коваль З. О. Підприємництво і менеджмент : навч. посіб. для 

студ. неекон. спец. / З. О. Коваль, О. І. Тивончук ; Нац. ун-т „Львівська 

політехніка”. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехника”, 2009. – 

172 с. 

7. Кушнір Ю. Б. Економічна теорія : посіб. для студ. неекон. 

спец. / Юрій Кушнір. – Ужгород : Карпати, 2014. – 270 с. 

8. Мачкур А. Є. Економіка і управління підприємством : навч. 

посіб. для студ. неекон. спец. / А. Є. Мачкур та ін. ; Нац. ун-т „Львівська 

політехніка”. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2010. – 

154 с. 
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9. Навчально-методичний посібник з курсу „Економічна теорія” 

для студентів денної форми навчання неекономічних напрямів 

підготовки / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад. 

О. М. Тітаренко, М. О. Гофман, О. П. Свідер. – Кам’янець-Подільський : 

Сисин Я. І. : Абетка, 2014. – 115 с. 

10. Нетреба І. О. Основи маркетингу : навч. посіб. для студ. 

неекон. спец. / Нетреба І. О. – К. : [б. в.], 2013. – 122 с. 

11. Основи економічних знань : базовий підруч. для студ. ВНЗ 

неекон. напрямів підготовки / А. Ф. Павленко та ін. ; за ред. 

А. Ф. Павленка, В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – Х. : Фоліо, 2014. – 762 с. 

12. П’ясецька-Устич С. В. Економічна теорія : навч. метод. 

комплекс для студ. неекон. спец. / С. В. П’ясецька-Устич, В. М. Герзанич ; 

М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”, Ін-т економіки та міжнар. відносин, Каф. екон. теорії. – 

Ужгород : Ліра, 2014. – 122 с. 

13. Поліщук В. С. Інтелектуальна власність : навч.-метод. посіб. : 

(для студ. заоч. форми навчання неекон. спец.) / В. С. Поліщук ; 

Кам’янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. 

нац. ун-т, 2008. – 143 с. 

14. Решетило В. П. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. 

ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра для неекон. напрямів 

підгот. / В. П. Решетило, Г. В. Стадник, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна, 

О. І. Батистова ; ред.: В. П. Решетило; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 290 c. 

15. Тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання неекономічних напрямів підготовки з дисциплін 

„Економічна теорія” і „Основи економічних теорій” / Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менедж. ; уклад. : 

Стрішенець О. М. та ін. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – 146 с. 

16. Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб / 
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А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; Житомир. держ. ун-т 

ім. І. Франка. – Вид. 2-ге. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 

320 с. 

17. Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – 3-тє вид. – К. : Центр 

учб. л-ри, 2013. – 308 с. 

18. Чмуль А. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закладів, що навчаються за неекон. напрямами та спец. / 

А. В. Чмуль, О. О. Юрманова ; Донецький ін-т залізничного транспорту. – 

Донецьк : ДонІЗТ, 2006. – 240 с. 

19. Чухно А. А. Основи економічної теорії : підруч. для студ. 

неекон. спец. вищ. навч. закл. / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко, 

А. М. Колот, С. Я. Боринець. – К. : Вища шк., 2001. – 606 c. 

12. Методи викладання 

Діяльність студента: 

- слухання лекцій; 

- виступи на семінарських заняттях; 

- вирішення практичних завдань; 

- вирішення самостійних завдань; 

 

Поточний контроль:  

Три письмових модульних роботи. 

Форма семестрового контролю:  

Залік 

13.  Критерії оцінювання (у %) 

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 

- письмові модульні роботи 60% (по 20% за кожний модуль)  

- участь у практичних заняттях 30% (по 10% за кожний модуль) 

- самостійна робота 10%  
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14.  Мови викладання 

Українська 

 

 


