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4) «Завдання економічної науки, як і інших, полягає в тому, 
щоб зібрати факти, систематизувати, тлумачити їх і виводити з 
них належні висновки» (А. Маршалл) [4, с.72]. 

Така робота проводиться в підготовленій аудиторії, студенти 
формулюють питання через призму особистого сприйняття, слід-
кують за ходом відповідей, доповнюють чи заперечують, вима-
гають уточнення. Самі оцінюючи відповіді, допомагають собі та 
іншим студентам групи мислити та діяти самостійно, творчо. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  

ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
 
Стрімкі зміни в зовнішньому середовищі підприємств, неста-

більні соціально-економічні, політичні та правові умови функці-
онування сучасних компаній формують нові вимоги до управлін-
ців. Перед менеджерами постають завдання щодо набуття під- 
приємствами конкурентних переваг, пошуку нових шляхів розвит- 
ку, визначення стратегічних цілей підприємств та прийняття зва-
жених рішень щодо їх досягнення. Для успішної реалізації управ- 
лінських функцій на рівні стратегічного менеджменту, фахівці 
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мають володіти низкою умінь, навичок та компетенцій, форму-
ванню яких приділяється значна увага на магістерському рівні 
підготовки студентів. Забезпечення ефективного формування ком- 
петенцій та навичок фахівців вимагає впровадження певних ін-
новаційних методик у навчальний процес.  

Навчальні дисципліни «Стратегічний процес на підприємстві» 
та «Стратегічні партнерства підприємств», що викладаються слу-
хачам магістерської програми «Стратегічний менеджмент» кафед- 
рою стратегії підприємств, спрямовані, зокрема, на формування 
аналітичних, організаційних, інформаційних та інших компентен- 
цій управлінців. Міждисциплінарний характер курсів, взаємозв’я- 
зок із такими дисциплінами, як стратегія підприємств, стратегіч-
не управління, фінансовий менеджмент, проектний аналіз сприяє 
синтезу знань, умінь, навичок та системному сприйняттю студен-
тами стратегічного управління підприємством.  

Формування компетенцій майбутніх фахівців передбачено 
через виконання студентами низки індивідуальних практичних 
завдань, в яких присутня інноваційна складова. В процесі скла-
дання завдань з курсів «Стратегічні партнерства підприємств» 
та «Стратегічний процес на підприємстві» їх зміст був узгодже-
ний, що дозволило уникнути дублювань та досягти синергійно-
го ефекту, що виникає під час виконанням студентом даних ро-
біт. Результати індивідуальних завдань з одного курсу частково 
можуть бути використані при виконанні завдань з іншого, що 
дозволяє сформувати у студентів цілісне сприйняття комплексу 
дисциплін зі стратегічного менеджменту. Індивідуальні завдан-
ня виконуються на конкретних фактичних матеріалах, містять 
відповідні аналіз, обчислення і обґрунтування, оформляються 
належним чином і подаються для перевірки викладачу з наступ-
ним захистом. Виконання завдань вимагає знань сучасних тео-
ретичних концепцій стратегічного менеджменту, використання 
аналітичного, діагностичного та прогностичного інструмента-
рію. Індивідуальні завдання складаються з частин, кожна з яких 
передбачає застосування відповідного методичного інструмен-
тарію та спрямована на розвиток відповідних умінь та форму-
вання компетенцій.  

Важливим елементом формування професійних компетенцій 
при викладанні дисциплін магістерської програми «Стратегічний 
менеджмент» є використання такої інтерактивної форми прове-
дення занять, як бізнес-гра. Якщо блоковий принцип розробки 
індивідуальних завдань дозволяє концентрувати увагу на форму-
ванні окремих компетенцій, то участь студента у бізнес-грі доз- 
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воляє йому працювати над формуванням більш широкого кола 
компетенцій та відповідним їм фахових здатностей. 

Отже, використання таких сучасних форм навчання, як інди-
відуальні завдання та бізнес-гра при викладанні дисциплін 
«Стратегічний процес на підприємстві» та «Стратегічні партнер-
ства підприємств» дозволяє сформувати у слухачів системне ба-
чення підходів до управління підприємством та забезпечити фор- 
мування необхідних майбутнім фахівцям компетенцій. 
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КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ  
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 
У глобалізованому світі процес модернізації системи вищої 

освіти набуває надзвичайної актуальності. Він обумовлюється не 
тільки формуванням нових вимог до якості підготовки висококва-
ліфікованого фахівця, всебічної реалізації його особистісних про-
фесійних компетенцій на ринку праці, а й необхідністю розвитку 
інтелектуального потенціалу націй у цілому, який є запорукою дов- 
гострокового стійкого розвитку національних економік.  

Одними з найважливіших світових тенденцій розвитку сучас-
ної системи освіти є її диверсифікація, інтернаціоналізація, інди-
відуалізація, проведення безперервної освіти протягом життя, ін-
тенсифікація, а також тотальна комп’ютеризація [1, с. 1]. На прак- 
тиці це означає формування більш відкритої системи надання 
освітніх послуг, яка орієнтується на використання нетрадиційних 
методів навчання, заснованих на інноваційних освітніх та інфор-
маційних технологіях: розробку нових підходів до змісту та ви-
кладання дисциплін, розвиток сучасних технологій управління 
освітнім процесом, орієнтація на реалізацію індивідуальних мож-
ливостей студента і викладача, запровадження різноманітних ме-
тодів дистанційного навчання. 

Зважаючи на формування різним країнами умов для створення 
єдиного інтегрованого освітнього простру, який відбувається в 
тому числі і в рамках Болонського процесу, надзвичайно важли-
вим є питання ідентифікації ключових факторів, які безпосеред-


