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10. http://www.catalog.loc.gov/

А. М. Голіцин, асистент,
кафедра маркетингу

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ У СИСТЕМІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Професійні компетенції — це комбінація знань, умінь, відно-
шення та індивідуальності, що використовує людина для того,
щоб діяти відповідно з вимогами її роботи. Можна виділити чо-
тири різних види компетенцій:

1) персональні — устремління, креативність, гнучкість, впев-
неність у собі та чесність;

2) комунікативні — комунікативні навички, стресостійкість,
вміння працювати в колективі, рішучість;

3) регулюючі — вміння вирішувати проблеми, аналітичні зді-
бності, організаційні навички та абстрактне мислення;

4) пізнавальні — націленість на результат, спрямованість на
споживача, якість, використання методик та технологій.

Основними розходженнями між компетенціями та цілями
освіти можуть бути такі:

Цілі освіти: Компетенції:
• спрямовані саме на освіту
• знання — вміння
• теоретичні
• короткотермінові

• спрямовані на практичну роботу
• здібності — вміння
• специфіка контенту
• довготермінові
• персональний характер — загальні та про-
   фесійні компетенції

Таким чином, компетенції є кінцевим продуктом системи осві-
ти, для культивування яких визначено три ступеня їх освоєння:

1) базовий — демонстрація достатнього рівня знань та нави-
чок у певній галузі; розуміння проблеми; знання та навички по
використанню методичних та навчальних ресурсів у даній сфері;
можливість професійного росту та розвитку;
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2) середній — демонстрація глибокого розуміння проблеми у
певній галузі, а також у споріднених сферах без стороннього ке-
рівництва;

3) професійний — найвищий ступінь; демонстрація вищого
рівня знань та навичок, можливість ефективної та незалежної ро-
боти у певній галузі; можливість навчання і керівництва по основ-
ним проблемам.

Т. Ф. Гордєєва, канд. екон. наук, доц.,
кафедра міжнародної торгівлі

РОЗВИТОК НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МАЙБУТНІХ
СПЕЦІАЛІСТІВ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Наразі менеджеру доводиться управляти бізнесом в умовах
ринку, що швидко змінюється, впливу багато численних факто-
рів, неповної інформації щодо поточної ситуації і можливих на-
слідків рішень, що приймаються. При цьому обсяг інформації, що
надходить, постійно зростає, а вимоги до швидкості прийняття
рішень підвищуються. Рішення поєднує ціль, ресурси і дії щодо
досягнення мети. Від якості рішення, що приймається, залежить
його ефективність. У таких умовах інтелектуальні можливості
людини можуть виявитися недостатніми для обробки і аналізу
великого обсягу інформації в процесі управління фірмою. Тому
вміння швидко приймати ефективні рішення сприймаються як
особливі навички, яким треба вчитися.

Завдання на підготовку магістерської дипломної роботи з дис-
циплін «Міжнародна торгівля» та «Управління міжнародним мар-
кетингом» передбачає: аналіз ситуації та її прогноз → розробку
рекомендацій (рішень, стратегій) → оцінку наслідків реалізації
запропонованих рекомендацій. Виконання подібного завдання спря-
моване на формування у студентів навичок аналізу і інтерпрета-
ції інформації, виявлення проблем, пошуку шляхів і методів роз-
в’язання проблем (прийняття рішень), прогнозування наслідків
запровадження вироблених рішень.

Прикладний аналіз розглядає прийняття рішення як вибір най-
ліпшої з можливих альтернатив або ранжування альтернатів з точ-
ки зору їх переваг за кількома критеріями.


