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ді кінцевого результату; особистий інтерес студентів до навчан-
ня; навчання практикою та зворотній зв’язок щодо прогресу у на-
вчанні. Організації інноваційного навчання повинні сприяти на-
вчальні плани і програми, які враховували б динамічні зміни в 
науці, техніці, технології, організації праці та управлінні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ  
ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ  
 
У наш час у зв’язку з глобальною кризою методології управ-

ління суспільством та необхідністю цільового спрямування подаль- 
шого державотворчого соціально-економічного розвитку України 
постало питання про рушійні сили та причини суспільних змін, 
про взаємозв’язок різних галузей наукової думки, їх вплив на 
розвиток суспільних систем та необхідність використання ресур-
сів освітньої галузі для формування соціуму. 

У зв’язку з цим підготовка творчих особистостей, через магіс-
тратуру, орієнтованих на інноваційну управлінську діяльність у 
міжнародному бізнесі потребує вирішення трьох комплексних і 
взаємопов’язаних завдань.  

По-перше, це визначення кафедрою необхідних знань і нави-
чок, якими має володіти фахівець з міжнародного менеджменту 
з огляду на об’єктивну дійсність міжнародного багатокультур-
ного бізнесу. По-друге, викладачі повинні володіти фундамен-
тальними знаннями різних наукових парадигм, оскільки склад-
ність педагогічного процесу така, що вирішення його проблем, 
організація й управління ним можливі на основі різноманітних 
підходів, у тому числі й суперечливих, що пояснюється супереч- 
ливістю й парадоксальністю педагогічного процесу. При цьому 
знання різноманітних наукових парадигм викладачем, необхід-
но розглядати як методологічні знання, за допомогою яких мож- 
на коректно класифікувати різноманітні підходи, методи, теорії 
у педагогіці, психології особистості, міжнародному менедж- 
менті. По-третє, це необхідність організації навчального проце-
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су, спрямованого на поглиблення самоосвіти через здійснення 
постійної, протягом всього процесу навчання, науково-дослід- 
ницької роботи. 

Аналіз проведених занять по програмах МВА свідчить про 
те, що якість отримання очікуваного результату при підготовці 
менеджерів базується на цілеспрямованому виборі програм на-
вчання, тренінгів, попередній оцінці мотивів у навчанні та по-
тенціалі розвитку керівників. У сучасних умовах на перший 
план виступають такі якості менеджерів як розвиток здібностей 
керівників, зв’язаних з розробкою стратегічних планів, форму-
вання навиків розробки стратегічних рішень, вміння адаптува-
тися до швидких змін зовнішніх впливів, при цьому перевага 
надається умінню працювати в реальних ситуаціях, тобто на-
вчання в діяльності.  

Аналіз українських освітніх стандартів (професійних характе-
ристик, навчальних планів) показує, що дидактичне і методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу в основному орієнту-
ється на озброєння майбутніх спеціалістів знаннями, уміннями, 
навичками. У той же час науковці [1] відмічають, що особистість 
майбутнього спеціаліста, розвиток її професійно-морального й 
інтелектуального потенціалу, формування установки на творчу 
діяльність часто-густо випадає з поля зору навчально-виховної 
роботи закладів освіти. 

З огляду на це в організації підготовки магістрів до управлін-
ської діяльності у міжнародному бізнесі необхідно впроваджува-
ти комплексний системний підхід, який передбачає постійне вдо-
сконалення всіх напрямків студентської наукової творчості. 
Особливу увагу слід приділити тому, щоб реалізувалась певна 
послідовність від наукової ідеї через лабораторні дослідження, 
проектування і моделювання ситуацій до практичного впрова-
дження бізнесової або управлінської ідеї в життя. Такий підхід 
формує у студентів навички організації і планування комплекс-
них робіт, а також вміння керівництва групою товаришів у май-
бутньому, прогнозування своєї майбутньої управлінської діяль-
ності, власної кар’єри. 

Виконання дипломної роботи, як кінцевої стадії системи під-
готовки в магістратурі, має своєю метою подальший розвиток 
творчої і пізнавальної здібностей студента, і як заключний етап 
навчання студента у вищому навчальному закладі спрямовано на 
закріплення і розширення теоретичних знань і поглиблене ви-
вчення обраної теми. На старших курсах багато студентів уже 
працюють за спеціальністю, і, вибираючи тему для дипломної 
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роботи, бажано, щоб вона за тематикою була подібною. Тому 
включення власного практичного досвіду у дипломну роботу, а 
також таких питань як аналіз реальних управлінських ситуацій 
тільки збільшує наукову і практичну цінність роботи. Такий під-
хід на нашу думку, має сформувати у майбутніх менеджерів ін-
новаційні, ініціативні, креативні та лідерські якості.  
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ  
ТА ПОЯСНЕННІ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Історія економіки та економічної думки як інтегрована на-
вчальна дисципліна відкриває нові можливості економічного 
знання не тільки для формування раціональної поведінки люди-
ни в господарській сфері суспільства, але й розширення уявлень 
про дослідницький та пояснювальний потенціал історико-еко- 
номічної науки. Саме синергетика як нова міждисциплінарна 
галузь наукових досліджень «інтегративна парадигма різних дис- 
циплін», на основі притаманній їй універсальності, охоплює всі 
сфери пізнання природного і соціального буття і формує нові 
способи осмислення та інтерпретації емпіричних фактів, мето-
дів і теорій. 

Синергетика (від грецького sinergeia — сприяння, співробіт-
ництво) виникає на початку 70-х років ХХ ст. Вперше цей тер-
мін використав німецький фізик Г. Хакен. Принципи синергети-
ки починають застосовуватися не тільки при дослідженні склад- 
них еволюціонуючи природних систем, але і для наукового 
осмислення розвитку соціально-культурних систем і процесів, 


